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Sídlisko Pod Sokolejom má oživiť 
zaujímavý environmentálny projekt
Samospráva plánuje na sídlisku Pod Sokolejom úpravu medziblokových priestorov za viac ako 840-tisíc eur. Environmentálny 
projekt má prispieť k ozeleneniu a revitalizácii sídliskového priestoru. 

Milan Potocký, Humenné

Súčasnú betónovú podobu sídliska 
Pod Sokolejom môže zmeniť a oži-
viť zaujímavý environmentálny 
projekt, ktorý plánuje realizovať 
miestna samospráva. Jeho reali-
zácia bude závisieť od toho, či sa 
mestu podarí získať nenávratné 
finančné zdroje z fondov EÚ. Mest-
skí poslanci na júnovom rokovaní 

zastupiteľstva schválili predloženie 
žiadosti o získanie nenávratného 
finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu s názvom Zlep-
šenie environmentálnych aspektov 
na území mesta Humenné. Cieľ 
projektu je v súlade s platným 
Územným plánom mesta a Progra-
mom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja.

Zelená infraštruktúra, zni-
žovanie exhalátov a hluku
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu 
na predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok na zlep-
šenie environmentálnych aspektov 
v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prv-
kov zelenej infraštruktúry a adap-
táciou urbanizovaného prostredia 

na zmenu klímy, ako aj zavádza-
ním systémových prvkov znižova-
nia znečistenia ovzdušia a hluku. 
Miroslav Turčan, vedúci odboru 
Mestského rozvoja, cestovného ru-
chu a fondov EÚ  Mestského úradu 
v Humennom,  vysvetlil, že mesto 
má v pláne oživiť sídlisko Pod So-
kolejom. „Hlavne nám ide o rege-
neráciu vnútroblokových priesto-
rov sídliska Pod Sokolejom, pretože 

V Humenskom skanzene 
rekonštruujú pamiatky ako 
remeselníci pred 100 rokmi

Nová kniha odhaľuje históriu 
Chrámu Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Humennom

  Viac na str. 9  Viac na str. 3
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Daša Jeleňová, Prešov 

V rámci výstavy sú  sprístupnené 
dve dotykové obrazovky s apliká-
ciami. Jednu z nich predstavuje 
tzv. magická lupa. Návštevníci si 
môžu v slovenčine prečítať listi-
nu s prvou písomnou zmienkou 
o Prešove, prípadne priblížiť ďal-
šie významné listiny, ako udelenie 
mestských výsad, povýšenie na 
slobodné kráľovské mesto a po-
dobne. Milovníci histórie sa naprí-

klad dozvedia, že prvou písomnou 
zmienkou o Prešove je reakcia 
kráľa na sťažnosť bardejovských 
cisterciánov ohľadom hraníc Bar-
dejova. Návštevníkom sú k dis-
pozícii aj zdigitalizované veduty. 
Budú môcť do nich umiestniť vy-
brané historické budovy. Ak ich 
umiestnia správne, na obrazovke 
sa objaví súčasná podoba budovy 
s krátkym popisom. Návštevníci 
takýmto príťažlivým spôsobom 
spoznajú hlavné pamiatky Prešo-

va, ktoré budú musieť vo vedute 
nájsť. Na inej budú zas môcť ostre-
ľovať mesto Prešov. Krajské múze-
um v Prešove je prvým v kraji, kto-
rému na interaktívne prvky do ex-
pozícií prispel aj jeho zriaďovateľ 
Prešovský samosprávny kraj. Do 
dotykových obrazoviek investoval 
20-tisíc eur. Krajská samospráva 
tak začala proces postupnej mo-
dernizácie týchto inštitúcií v du-
chu idey Múzeá 21. storočia.  Vý-
stava Prešov – mesto v srdci Euró-

py  potrvá do 5. novembra. Na jej 
príprave spolupracovali Štátny ar-
chív SR a mesto Prešov. Súčasťou 
výstavy budú viaceré sprievodné 
podujatia. Štyri nedele budú pat-
riť úspešnému letnému cyklu Leto 
s Rákocim. Átrium múzea je vyčle-
nené na stretnutia s národnosťami 
a etnickými skupinami, pre deti sú 
pripravené prázdniny s remeslami 
a históriou. Chýbať nebudú ani ob-
ľúbené Čaje o piatej u Rákociho.

tasr,  Kaluža 

Zemplínsku šíravu si môžu turisti 
pozrieť aj z výletnej lode. Bráz-
di po nej už niekoľko rokov. Loď 
Zemplín premáva denne zo stre-
diska Hôrka od 10.00 h každé dve 

hodiny, posledná jazda je o 16.00 
h. Každý piatok, sobotu a nedeľu 
zastavuje o 17.30 h aj na pristá-
vacom móle v rekreačnej oblasti 
Kamenec. Ako pre TASR uviedol 
prevádzkovateľ výletnej lode Pe-
ter Kičinka, keď je zvýšený záujem 
turistov, plavbu možno absolvovať 

aj medzi pravidelnými intervalmi. 
Trvá približne 45 až 50 minút. 
Počas nej majú možnosť návštev-
níci vidieť takmer všetky rekreač-
né strediská Zemplínskej šíravy. 
„Pri kostole v Klokočove sa otáča 
a vracia sa naspäť do prístavu 
v stredisku Hôrka,“ priblížil. Se-

zóna sa začala podľa jeho ďalších 
slov s príchodom teplejších dní. 
„Všetko závisí od počasia. Keď 
bude stabilné, tak návštevníci za-
čnú prichádzať vo väčšom počte,“ 
doplnil. Loď Zemplín premáva po 
Šírave už viac ako 20 rokov. Jej 
kapacita je 60 osôb.

si myslíme, že toto sídlisko, čo sa 
týka zelene ako takej, je najviac 
poddimenzované v rámci územia 
mesta,“ povedal Turčan.

Nepôjde o klasickú rekon-
štrukciu sídliska 
Celkové oprávnené výdavky pro-
jektu sú vo výške 842-tisíc eur. 
Spolufinancovanie mesta vo výške 
5 percent z oprávnených výdavkov 
predstavuje 42 100 eur. Turčan 
vysvetlil, že v prípade, ak mesto 
získa financie na realizáciu pro-
jektu, nepôjde o štandardnú revi-
talizáciu sídliskových priestorov.“ 
Chcem povedať, že to nie je klasic-
ká regenerácia vnútroblokových 
priestorov a sídlisk v predstave, že 
zrekonštruujeme pešie komuniká-
cie, po prípade dáme tam nejaké 
prvky nejakej drobnej architektú-
ry. Ale určite to bude musieť byť 

zamerané na ekologické aspekty 
a na uplatnenie nových princípov 
v podstate tvorby a ochrany zele-
ne,“ priblížil Turčan. Ministerstvo 
pôdohospodárstva prostredníc-
tvom výzvy podporuje napríklad 
výsadbu a regeneráciu izolačnej 
zelene oddeľujúcej obytnú zástav-
bu od priemyselných stavieb, ko-
merčných areálov alebo frekven-
tovaných dopravných koridorov, 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk 
s uplatnením ekologických princí-
pov tvorby a ochrany zelene. „Mo-
mentálne sme v štádiu spracovania 
projektovej dokumentácie a verí-
me, že tento projekt prispeje nie-
len k ozeleneniu a revitalizácii ako 
takého priestoru urbárneho, ale 
zároveň  budú aplikované aj tie en-
vironmentálne prvky. Povedal by 
som zníženie prašnosti a hlučnosti 
v rámci týchto priestorov a možno 
aj využívania kolobehu vody v ce-
lom systéme,“ doplnil Turčan.    

pokračovanie zo strany 1

Sídlisko Pod Sokolejom má oživiť zaujímavý environmentálny projekt

Krajské múzeum v Prešove si 770. výročie krajského mesta pripomenie originálnym počinom, ktorý sa len tak nevidí. V rámci unikátnej výstavy 
Prešov – mesto v srdci Európy v Rákociho paláci sú návštevníkom k dispozícii nielen jedinečné exponáty, ale aj moderné interaktívne technológie. 

Spoznajte Prešov cez interaktívne aplikácie

Zemplínsku šíravu si môžu turisti pozrieť aj z výletnej lode

Projekt počíta s regeneráciou vnútroblokových priestorov sídliska Pod Sokolejom. 
Pribudnúť by malo viac zelene, ktorá zníži znečistenie ovzdušia a hluk.  | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Projekt bude mesto realizovať len v prípade, ak získa z fondov EÚ takmer 800-tisíc 
eur. Poslanci už schválili predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného 
príspevku. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné 

Návštevníci humenského skanzenu 
majú v týchto dňoch jedinečnú mož-
nosť vidieť nielen vystavené exponáty, 
ale aj majstrov, ako rekonštruujú his-
torický dom, ktorý pôvodne stál v obci 
Klenová v okrese Snina. Dom je sú-
časťou jedinečnej expozície od roku....  
Márne by ste na ich pracovisku hľada-
li elektrické náradie a ďalšie vymože-
nosti. Správa Expozície ľudovej archi-
tektúry a bývania a etnograf Vihorlat-
ského múzea Jozef Fundák potvrdil, 
že objekty opravujú tradičným spôso-
bom. „Materiály používame tradičné. 
Rekonštrukcia spočíva hlavne v opra-
vách omietok vnútorných a vonkaj-
ších, náteroch drevených konštrukcií, 
v oprave podláh, údržbe vnútorného 
inventáru. Aj tento domček v tomto 
roku dostáva takú generálku,“ uviedol 
Fundák. Pred pár dňami dokončovali 
vonkajšie omietky. „Kde z troch stien 
išla kompletne dole omietka, potom 
túto, mazanicu alebo hlinu, z ktorej sa 
robí nová omietka, získavame tak, že 
zo starých domov, keď nám majitelia 
darujú nepálené tehly alebo vaľky, tak 
tie rozdrvíme, rozmočíme, domieša 
sa k nim ešte slama, pretože samotné 
vaľky obsahujú časť nasekanej slamy 
alebo pliev. My do tej vrstvy pridáva-
me ešte viac sekanej slamy, aby to lep-
šie držalo pokope, a následne vlastne, 
keď sa natiahne hrubá vrstva, tak to 
ešte popraská. Je to taký proces. Po-
tom najemno vyplníme škáry, zahla-

díme praskliny štetcami, aby vznikla 
hladká stena. Potom následne na to 
ide vápenná maľba a následne na to 
ešte maľba bielym náterom,“ ozrejmil 
etnograf. 

V skanzene sa opäť stretnú 
rodáci 
Fundák vysvetlil, že v polovici augus-
ta sa v skanzene uskutoční stretnutie 
rodákov z obce Klenová. Aj pri tejto 
príležitosti rekonštruujú dom, ktorý 
kedysi stál v tejto obci. „Tieto ob-
jekty treba udržiavať tým, že robíme 
podujatia, tak nás to motivuje a núti 
postupne, aby sme obišli celý skan-
zen. Všetky objekty sa už vystriedali 
od roku 2011, keď sme začali Novou 
Sedlicou. My každoročne pripravuje-
me pre obyvateľov a rodákov z obcí, 
odkiaľ sú tieto naše objekty prevezené 
sem do nášho skanzenu, také pod-
ujatie, stretnutie rodákov. Tu je pre 
nich pripravený kultúrny program. 
V súvislosti stým konkrétny objekt, 
viažuci sa k obci, prechádza aj takou 
generálnou opravou,“ vysvetlil etno-
graf. Stretnutie rodákov sa uskutoč-
ní v skanzene 13. augusta. Súčasťou 
podujatia bude kultúrny program 
a bohoslužba. Pri tejto príležitosti na-
inštalujú v skanzene a v Klenovej in-
formačné panely. „Je to taká vzájom-
ná výmena informácií pre turistov,“ 
poznamenal Fundák. 

Skanzen navštívi každoroč-
ne vyše 9-tisíc turistov

Expozícia ľudovej architektúry je 
umiestnená približne 200 metrov od 
humenského zámku. Skanzen pre-
zentuje ľudovú drevenú architektú-
ru východokarpatskej oblasti. Bola 
vybudovaná v rokoch 1974 - 1982 a 
sprístupnená verejnosti v roku 1984. 
Nachádzajú sa tu najtypickejšie stav-
by ľudovej architektúry, ktorých hlav-
ným stavebným materiálom sú drevo, 
hlina a slama. Súčasťou expozície je 
drevený kostolík archanjela Micha-
la, ktorý bol postavený v roku 1764 

a v roku 1977 bol premiestnený do 
humenského skanzenu. Je to typický 
reprezentant rusínsko-ukrajinských 
drevených cerkví. Trojdielna stavba 
pozostáva z oltárnej časti, lode a ba-
binca. Trojitosť priestoru je navonok 
zvýraznená tromi vežami. Šindľová 
strecha sa vyznačuje bohatosťou hori-
zontálneho členenia tvarov. Barokový 
ikonostas je z 18. storočia. Každoroč-
ne navštívi skanzen okolo 9-tisíc tu-
ristov a návštevníkov.

tasr, Medzilaborce

Medzilaborce rozšírili mestom zria-
denú skládku tuhého komunálneho 
odpadu (TKO) v susednej obci Krás-
ny Brod. Vystačiť by mala na ďalších 
minimálne 30 rokov. Ako TASR in-
formoval primátor Medzilaboriec 
Vladislav Višňovský, mesto získalo 

stavebné povolenie na skládku s dvo-
mi kazetami ešte v roku 1996. Prvá s 
objemom takmer 27.000 kubických 
metrov (m3) bola naplnená v roku 
2011. „Druhú kazetu sme skolaudo-
vali približne pred rokom s celkovým 
nákladom 260.000 eur. Od jej posta-
venia však prešlo viac ako 15 rokov, 
preto ju bolo potrebné technicky 

dobudovať a pripraviť na spustenie. 
Všetko to stálo ďalších 100.000 eur,“ 
vysvetlila hlava mesta. Integrova-
né povolenie na ňu platí od augusta 
tohto roka. Samospráva sa snažila 
o spustenie druhej kazety z dôvodu, 
že ročne likvidáciou odpadu na inej 
skládke prišla o 80.000 eur. „Po-
važoval som to za veľmi dôležité a 

strategické rozhodnutie,“ zdôraznil 
Višňovský. Rozšírená skládka by mala 
Medzilaborciam a piatim okolitým 
obciam vystačiť na ďalších minimál-
ne 30 rokov. „Jej kapacita je 60.000 
m3,“ doplnil. Prevádzku skládky TKO 
v Krásnom Brode zabezpečuje mesto 
Medzilaborce prostredníctvom jedné-
ho pracovníka.

V areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom opravujú vystavené stavebné objekty tradičnými 
metódami ako zruční remeselníci pred sto rokmi. Nepoužívajú pritom žiadne moderné technológie, náradie, materiály ani inovatívne postupy. 

V Humenskom skanzene rekonštruujú pamiatky ako remeselníci pred 100 rokmi

Medzilaborce rozšírili skládku komunálneho odpadu, vystačiť by mala na 30 rokov 

Objekty v skanzene rekonštruujú tradičnými metódami ako zruční remeselníci pred 
sto rokmi. Používajú pritom drevo, hlinu a slamu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Expozícia ľudovej architektúry je umiestnená približne 200 metrov od humenského 
zámku. Skanzen prezentuje ľudovú drevenú architektúru východokarpatskej oblasti.  
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Sobrance

Začiatkom uplynulého týždňa 
v raných hodinách zadržali po-
licajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 

Sobrance v krovinatom poras-
te v katastrálnom území obce 
Porúbka, okres Sobrance, 10 
štátnych príslušníkov Vietnamu 
a predviedli ich na oddelenie 
za účelom zistenia totožnosti.  

„Z dôvodu, že cudzinci prekročili 
vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do 
SR neoprávnene mimo hraničný 
priechod a zdržiavali sa u nás 
neoprávnene, boli administratív-
ne vyhostení s uložením zákazu 

vstupu na naše územie,“ infor-
movala hovorkyňa RHCP Agnesa 
Kopernická.

mpo, Prešov,  ilustračné foto: Milan Potocký

Počas popoludnia vykonali po-
licajti na cestách Prešovského 
kraja kontrolu zameranú na do-
držiavanie ustanovených rých-
lostí jazdy vozidiel, predchádza-
nie a spôsob jazdy vodičov. Poli-
cajti zistili celkovo 316 priestup-
kov, z ktorých 290 vyriešili v blo-
kovom konaní, 24 napomenutím 

a 2 priestupky boli oznámené do 
správneho konania. „Zadržané 
boli 4 osvedčenia o evidencii vo-
zidla a 1 tabuľka s evidenčným 
číslom vozidla. Zadržané boli 2 
vodičské preukazy, a to za insol-
ventnosť. Policajti počas kontroly 
zistili aj jedno požitie alkoholu u 
jedného nemotorového účastní-
ka cestnej premávky,“ spresnil 
prešovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik.

mpo, Snina,  ilustračné foto: Milan Potocký

Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) vykonali uplynulý týždeň 
opravu železničného priecestia 
v Snine na Pčolinskej ulici z dô-
vodu zlého technického stavu. 

V čase výluky bolo železničné 
priecestie počas dvoch dní úplne 
uzavreté a obchádzka viedla po 
priľahlých  miestnych komuni-
káciách. V dôsledku výlukových 
prác bola v úseku Stakčín – Dlhé 
nad Cirochou vylúčená vlaková 

doprava a osobné vlaky nahradili 
autobusy, ktoré zabezpečil do-
pravca. Hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavlíková vysvetlila, že zamest-
nanci železníc počas výluk opot-
rebovanú priecestnú konštrukciu 
zdemontovali, nahradili novou 

drevenou konštrukciou s asfal-
tovou výplňou a zriadili nové 
koľajové lôžko. Následne asfal-
tovaním zabezpečili požadovanú 
bezpečnosť a kvalitu prejazdu. 

mpo, FOTO: POLÍCIA

Policajti z Lipian prichytili pri 
sprejovaní vlaku na železničnej 
stanici v Lipanoch dvoch mužov 
z Nemecka vo veku 31 a 25 rokov. 
Obvinená dvojica mala v utorok 
minulý týždeň v čase okolo 01.50 
h postriekať sprejmi rôznych 
farieb osobný vlak, ktorý stál 
v priestoroch železničnej stanice 
Lipany, okr. Sabinov. Sprejovou 
farbou postriekali ľavú stranu 
a čelnú časť elektrického moto-
rového vozňa a vytvorili rôzne 
obrazce a jeden nápis „ONAIO“. 
Spôsobená škoda bola vyčíslená 
na 400.- €. Oboch obvinených 

na mieste spáchania 
skutku zadržali po-
licajti z Obvodného 
oddelenia PZ Lipa-
ny. Mužov následne 
policajti železničnej 
polície obvinili z pre-
činu poškodzovania 
cudzej veci. Po vzne-
sení obvinenia boli 
muži umiestnení do 
cely policajného zais-
tenia a stíhaní budú 
v tkz. super rýchlom 
konaní. Informoval 
prešovský krajský 
policajný hovorca Da-
niel Džobanik.

Na hranici zadržali 10 Vietnamcov

Počas kontroly zistili policajti na cestách až 316 priestupkov

Železničiari opravili priecestie v Snine

Prichytení sprejeri z Nemecka

 KRIMI
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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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Milan Potocký, Zemplínska šírava

Prestížna súťaž ženskej krásy sa konala 
uplynulý týždeň  v pondelok večer v priesto-
roch Europenziónu Salaš na Zemplínskej ší-
rave. O titul Miss plavky Zemplínska šírava 
2017 zabojovalo sedem finalistiek. Dievčatá 
absolvovali promenádu v letných šatách, 
v celých plavkách a v bikinách. Titul Miss 
plavky získala 18-ročná Lenka Jakubócová 
z Tušíc, okres Michalovce, I. vicemiss sa 
stala 19-ročná Veronika Partiková z Micha-
loviec a II. vicemiss 18-ročná Daniela Stru-

ková zo Suchého, okres Michalovce. Srdcia 
divákov a titul Miss sympatia získala 172 
centimetrov vysoká hnedovláska Daniela 
Godžaková z Hažína nad Cirochou v okre-
se Humenné. Sedemnásťročná študentka 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Michalovciach rada cestuje, spoznáva 
svet a v budúcnosti by chcela pracovať ako 
moderátorka. Titul Miss sympatia neudeľo-
vala porota, ale samotní diváci a návštevníci 
podujatia. Missky sa vybrali s igelitovými 
taškami priamo do publika a kráska, ktorá 
získala od divákov najviac mincí, stala sa 
zároveň Miss sympatia. Dievčatá vyzbierali 
dohromady 175 eur. Predseda poroty Jozef 
Novák vysvetlil, že tento finančný výťažok 
poputuje pre Združenie na pomoc mentálne 
postihnutým v Michalovciach.

Hviezdna porota aj účinkujúci
Jubilejný 25. ročník bol nielen v znamení 
krásy, ale aj zvučných mien zo sveta showbi-
znisu a hudby. Členom poroty, ktorá hodno-
tila ženskú krásu, bola napríklad chorvát-
ska spevácka hviezda Goran Karan, známa 
moderátorka celebritnej Smotánky Erika 
Judíniová, spevák Peter Stašák, známy hu-
dobník, folklorista a spevák Ondrej Kan-

dráč. Porotcovia 
- speváci zároveň 
spestrili podujatie 
svojím vystúpe-
ním. Večerom 
sprevádzal známy 
herec, zabávač 
a moderátor Šte-
fan Skrúcaný, kto-
rý súťaž Miss plav-
ky Zemplínska ší-
rava moderuje od 
samého začiatku. 
„Dievčatá, ktoré 
dnes súťažia, pred 
25 rokmi, keď táto 
súťaž začala, ešte 
neboli ani na sve-
te,“ povedal herec 
a zabávač. Skrú-
caný prezradil, že 
vždy sa rád vracia 
na Zemplínsku 
šíravu a východné 
Slovensko. Miestami mu nerobilo problém 
moderovať súťaž krásy aj po východniarsky. 
Hudobník Ondrej Kandráč s humorom po-
dotkol, že Skrúcaný by mal za svoje východ-

niarske jazykové znalosti a vzťah k Východ-
niarom dokonca dostať titul Čestný občan 
východného Slovenska.  

Milan Potocký, Veľké Kapušany

Útulok, ktorý prevádzkuje OZ Pomoc psí-
kom na východnom Slovensku, sa nachádza 
v meste Veľké Kapušany v okrese Michalovce. 
Ide o útulok, v ktorom je vyše 220 psov, kto-
ré boli odobrané zo zlých podmienok od ich 
pôvodných majiteľov. „Každý deň v útulku 
pribúdajú ďalšie a ďalšie z okolitých róm-
skych osád - dokopané, choré, vyhladované, 
so zrastenými špagátmi okolo krku. Útulok 
nie je financovaný mestom, štátom ani EÚ, 
činnosť sa financuje prevažne z dobrovoľných 
príspevkov darcov a z adopčných poplatkov,“ 
vysvetlila Petra Gallová z OZ Pomoc psíkom 
na východnom Slovensku. „V útulku je situ-
ácia naozaj kritická, a preto hľadáme sponzo-

rov, ktorí by nám dlhodobo vedeli pomôcť,“ 
doplnila. Gallová uviedla, že jedným z riešení 
je adopcia psíkov. Nový domov, kde by štvor-
nohí miláčikovia našli nový domov a pocit 
bezpečia.  „Adopcie sú jediným možným rie-
šením a možnosťou pomáhať novým, týraným 
zvieratám, pretože z kapacitného hľadiska je 
už neúnosné umiestňovanie ďalších nechce-
ných a týraných zvierat. Adopcie hľadáme po 
celom Slovensku,“ tvrdí dobrovoľníčka. 

Prijali už vyše 600 psíkov
Minulý rok  prijali v útulku do opatery až 
666 psíkov z ulíc východného Slovenska. „V 
útulku máme momentálne okolo 200 psíkov. 
Niektorí už majú svoje samostatné albumy, 
niektorých sme nestihli nafotiť a niektorí sa 

nafotiť ani nedajú, keďže strach im nedovolí 
ísť von z búdky, tak im nechávame čas. Avšak 
všetci majú niečo spoločné. Boli vyhodení, 
nechcení, týraní a skončili za mrežami. Ne-
môžu za to. Všetci snívajú o láskavom do-
move. Niektorí snívajú o aktívnom živote na 
dvore rodinného domu. Niektorí o pokojnom 
živote, o teplom a mäkkom peliešku. Prosíme 
za nich, dajte im šancu! Každý psík je niečím 
výnimočný a každý sa hodí do iného pros-
tredia,“ informovala dobrovoľníčka. Dodala, 
že záujemcovia, ktorým sa zapáči akýkoľvek 
psík uverejnený na Facebooku OZ Pomoc 
psíkom na výchonom Slovensku  https://
www.facebook.com/pomocpsikomvychod, 
môžu volať na tel. 0918 799 176 alebo písať 
na email : pomocpsikomvychod@azet.sk 

„Psíkovia sa nachádzajú vo Veľkých Kapu-
šanoch. Ak ste zďaleka, vieme ich priblížiť. 
Ak nemôžete dať psíkom láskavý domov, 
pomôžte aspoň finančne na veterinárne 
ošetrenia a liečby psíkov,“ uviedla Gallová. 
Dobrovoľníkom to veľmi pomôže, pretože 
priemerná spotreba granúl v útulku je 120 
kilogramov denne. Vakcinácia 200 psíkov 
stojí ročne približne 3-tisíc eur a kastrácia 
polovice psíkov v útulku priemerne 4-tisíc 
eur. Len v roku 2016 zaplatili dobrovoľníci 
za veterinárne vyšetrenia, ošetrenia, liečby a 
operácie vyše 14-tisíc eur. „Situácia s túlavý-
mi psami je u nás na východe na úrovni Ru-
munska, práve preto je naším cieľom priama 
záchrana psov z ulíc východného Slovenska,“ 
upozornila dobrovoľníčka. 

Na Miss Plavky 2017 zaujala aj kráska od Humenného

Dobrovoľníci zachraňujú na východnom Slovensku stovky opustených a trpiacich psíkov

Na jubilejnom 25. ročníku súťaže krásy Miss plavky Zemplínska šírava 2017 získala titul Miss sympatia 17-ročná Daniela 
Godžaková z Hažína nad Cirochou v okrese Humenné.

Nepomáha im štát, mestá ani Európska únia, no napriek tomu zachraňujú stovky opustených, týraných a trpiacich psíkov, ktorí by bez ich pomoci neprežili. 
Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku pomáha štvornohým chlpáčom len vďaka dobrovoľným príspevkom darcov a z adopčných poplatkov. 

Moderátorom večera bol známy herec a zabávač Štefan Skrúcaný. 
Na snímke so spevákom a hudobníkom Ondrejom Kandráčom, ktorý 
zároveň zasadol do porotcovského kresla.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Titul Miss Plavky získala 18-ročná Lenka Jakubócová z Tušíc, I. vicemiss 
sa stala 19-ročná Veronika Partiková z Michaloviec a II. vicemiss 
18-ročná Daniela Struková zo Suchého.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Titul Miss sympatia získala 17-ročná 
Daniela Godžaková z Hažína nad Cirochou, 
okres Humenné.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Nezávislý kandidát Andrej Gmitter zabojuje o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Sninská samospráva chce pokračovať v rekonštrukcii chodníkov, ciest a parkovísk 

ts, Bardejov, FOTO: AG

Kandidatúru na predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja ohlá-
sil Andrej Gmitter, ktorý 9 rokov 
pôsobil najmä v oblasti inšpekcie 
práce, a to na pozícii generálneho 
riaditeľa Národného inšpektorátu 
práce. „Veľmi dobre viem, čo trá-
pi pracujúcich ľudí v Prešovskom 
kraji, často sú nútení pracovať za 
minimálnu mzdu, na dohody mimo 
pracovného pomeru a v mnohých 
prípadoch pracujú nelegálne, len 
aby uživili svoje rodiny a mohli 
dôstojne prežiť. Poznám však aj 
neľahkú situáciu mnohých zamest-
návateľov,“ uviedol Gmitter. Podľa 
kandidáta na župana patria Pre-
šovskému samosprávnemu kraju 
prvenstvá len v negatívnych uka-
zovateľoch. Najvyššia nezamestna-
nosť v rámci Slovenska, cca 57 000 
nezamestnaných a, naopak, naj-
nižšie mzdy. Konkrétne priemerná 
mzda tu dosahuje 796 eur, pričom 
celoslovenský priemer je 912 eur. 
Je tu najvyššia migrácia obyvateľ-
stva a taktiež kraju patrí posledné 
miesto z hľadiska prílevu zahra-

ničných investícií. „NIE JE MI TO 
JEDNO, že Prešovský kraj dlho-
dobo patrí na posledné priečky vo 
všetkých dôležitých ekonomických 
parametroch a životná úroveň oby-
vateľov je tu dlhodobo najnižšia, 
preto som sa rozhodol kandidovať 
a uchádzať o ich dôveru,“ dopĺňa 
Gmitter. 
Dodal, že nastal čas konečne to 
zmeniť. Obyvatelia Prešovského 
kraja si zaslúžia dôstojnejší a lepší 
život. Máme nevyužitý potenciál 
na to, aby mladí a schopní ľudia 
prestali odchádzať za prácou na 
západ Slovenska alebo do zahrani-
čia. Nechce však sľubovať zázraky a 
kritizovať všetko, čo bolo doposiaľ 
urobené. „Chcem pomôcť regiónu, 
kde som sa narodil, vyrastal a ži-
jem, pretože potrebuje nové ino-
vatívne prístupy k riadeniu, nové 
myšlienky a nápady pre jeho roz-
voj,“ vyjadril sa. 

Po dlhých rokoch by mohol zaviať 
na východe Slovenska nový vie-
tor a priniesť očakávané zmeny k 
lepšiemu. Je nevyhnutné zlepšiť 
ekonomické a sociálne postavenie 

ľudí, skvalitniť in-
fraštruktúru a za-
bezpečiť dostup-
nosť zdravotnej 
starostlivosti oby-
vateľom aj v od-
ľahlých obciach.
„Ak dostanem 
šancu, spravím 
z nášho regiónu 
lepšie miesto pre 
život, aby najmä 
mladí ľudia po skočení štúdia ne-
odchádzali, ale našli uplatnenie a 
dobre ohodnotenú prácu aj tu,“ vy-
jadril sa. Andrej Gmitter kandiduje 
ako nezávislý kandidát, no uvíta 
podporu politických strán a sub-
jektov, ktorým naozaj záleží na 
zlepšení podmienok ľudí žijúcich 
v regióne. „Zastávam názor, že ak 
sa máte venovať výkonu takej dôle-
žitej funkcie, ako je predseda samo-
správneho kraja, mali by ste tomu 
venovať všetku energiu a čas,“ vy-
jadril sa. Ako doplnil, ak dostane 
mandát od občanov kraja, bude to 
jeho jediná pozícia, nemá záujem 
o parlamentný poslanecký post, 
nechce súbežne vykonávať viaceré 

funkcie, ani sa venovať žiadnym 
podnikateľským aktivitám. Ne-
vlastní žiadne finančné podiely, 
teda nie je vlastníkom ani spoloč-
níkom žiadnej obchodnej spoloč-
nosti, ani nie je členom žiadnych 
orgánov takýchto spoločností. An-
drej Gmitter chce v pozícii župana 
uplatniť svoje doterajšie skúsenos-
ti, ktoré získal v riadiacej pozícii 
na Národnom inšpektoráte práce, 
ako aj na manažérskych postoch v 
Hokejovom klube Bardejov a v Slo-
venskom zväze ľadového hokeja. 
Skúsenosti z fungovania samosprá-
vy získal ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva Bardejov.

tasr,  Snina, ilustračné foto: Milan Potocký

Sninská samospráva plánuje po-
kračovať v rekonštrukcii chodní-
kov, miestnych komunikácií a od-
stavných plôch na území mesta. 
Predbežný plán odsúhlasili mestskí 
poslancií.   Ako na zastupiteľstve 
uviedol primátor Štefan Milovčík, 
ide o živý materiál, s ktorým budú 
pracovať a definitívne ho odsúhla-
sia až pri rozpočte. Spracovaný bol 
aj na základe požiadaviek obyvate-
ľov mesta. Rekonštrukciu jednotli-
vých úsekov budú realizovať podľa 
spracovaného poradia v súlade s 
finančnými možnosťami mesta. V 
tomto roku by sa mali uskutočniť 
prípravy na stavbu, tá by sa mala 

začať na jar budúceho roka. Reali-
zovať ju bude na základe schvále-
ného poslaneckého návrhu spoloč-
nosť Verejnoprospešné služby Sni-
na, s. r. o., v ktorej má mesto 100 
percentnú majetkovú účasť. Do re-
konštrukcie miestnych komuniká-
cií, odstavných plôch a chodníkov 
mesto v roku 2016 a 2017 investo-
valo takmer 1 milión eur. V rámci 
realizácie stavby bolo zrekonštruo-
vaných 107 pôvodných a vybudova-
ných 28 nových odstavných miest. 
Opravilo sa tiež 3,2 kilometra (km) 
miestnych komunikácií a 6,84 km 
chodníkov. Mestskí pracovníci ešte 
pred dvomi rokmi zmapovali všet-
ky chodníky na území celej Sniny. 
Vybudovaných je ich tu približne 

48 km, z toho bolo do roku 2015 
zrekonštruovaných 11,6 km a novo-
vybudovaných 1,95 km. „Je možné 
konštatovať, že veľká časť chodní-
kov je v havarijnom stave. Ide pre-
dovšetkým o tie s povrchovou úpra-
vou liaty asfalt, ktorý je poväčšine 

rozpukaný a rozrušený,“ uvádza sa 
v dôvodovej správe. Rekonštrukciu 
si podľa nej vyžadujú takmer všet-
ky chodníky v lokalite Tabla, tiež 
veľká časť na Sídlisku 1 a 2. Na síd-
lisku Mier sú betónové chodníky, 
ktoré neboli nikdy dokončené.
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ts, Slovensko 

Letné obdobie je viac ako inokedy 
obdobím konania rôznych hudob-
ných festivalov, divadelných pred-
stavení či koncertov. Zahraniční 
umelci, ktorí na Slovensku vystu-
pujú, musia svoje príjmy zdaňovať 
nielen počas leta, ale v priebehu 
celého roka. „Všetky príjmy auto-
rov a umelcov sa zdaňujú zrážko-
vou daňou. Daň za umelca odvádza 
spoločnosť, ktorá si jeho vystúpenie 
objednala, a tá zrážku dane aj ozna-
muje daňovému úradu. Umelcovi 
potom vyplatí už len čistý honorár 
a daňová povinnosť sa považuje 
za splnenú. Zahraničný umelec sa 

môže rozhodnúť, že zrazenú daň 
bude považovať za preddavok. 
V tom prípade si na Slovensku 
môže podať daňové priznanie,“ vy-
svetlila hovorkyňa Finančnej sprá-
vy SR Patrícia Macíková.

S mnohými štátmi má Slovensko 
uzatvorenú zmluvu o zamedzení 
dvojakého zdanenia. Zrážková daň 
sa v prípade umelcov zo zmluvných 
štátov vyberá vo výške 19 percent. 
V prípade, že na Slovensku pôsobí 
umelec z nezmluvného štátu, or-
ganizátor mu z vyplateného príj-
mu zrazí daň vo výške 35 percent. 
Zoznam zmluvných štátov vydáva 
a uverejňuje Ministerstvo financií 

SR. Daňové úrady sa pri kontrole 
zdaňovania zahraničných umelcov 
stretávajú s rôznymi nezrovnalos-
ťami. Najčastejšie ide o nezraze-
nú daň z vyplácaných honorárov, 
nesprávne určenie výšky príjmov 

alebo nezdanenie príjmov spolu-
účinkujúcich osôb, ako sú zbor, 
predkapela či tanečníci. V niekto-
rých zmluvách kontrolóri objavili aj 
účelové klauzuly o nezdanení príj-
mu na Slovensku. 

Aj umelci musia platiť dane
Leto je obdobím konania zvýšeného počtu rôznych 
kultúrnych podujatí. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku 
vystupujú, takisto musia svoje príjmy zdaňovať.

Dovolenku vám môžu predražiť aj domáce spotrebiče

ts, Slovensko

Podľa Matúša Zeleného z portálu 
Krotitelia energií si Slováci často 
neuvedomujú, že stand-by režim 
nás ročne stojí desiatky eur. Portál 
Krotitelia energií preto spúšťa kal-
kulačku spotreby elektriny v stand-
by režime. Na nej si môžu spotre-
bitelia vypočítať nielen, koľko minú 
na stand-by režim počas dovolen-
ky, ale aj počas celého roka. Pred 
dovolenkou zvykneme myslieť na 
mnoho vecí. Doplnkové poistenie 
do zahraničia, alebo aj to, či je vý-
hodnejšie po ceste do obľúbeného 
Chorvátska platiť diaľničnú znám-
ku v Slovinsku, alebo prejsť cez Ma-
ďarsko. Na čo často Slováci podľa 
Matúša Zeleného z Krotiteľov ener-
gií pred dovolenkou zabúdajú, je 
vypnutie spotrebičov zo stand-by 
režimu. „Úplným vypnutím nielen 
šetríme na účte za energie, ale zá-
roveň aj chránime svoju domácnosť 

napríklad pred vyhorením,“ vysvet-
ľuje M. Zelený.

Spotrebiče žerú ener-
giu aj v pohotovost-
nom režime
Stand-by režime je všeobecne dob-
re známy žrút energií. Napriek 
tomu nám aj pred dovolenkou nie 
vždy napadne, že v domácnosti 
nechávame spotrebiče, ktoré nám 
budú zvyšovať účet za elektrinu. 
„Pohotovostný režim nám má dať 
komfort rýchleho zapnutia spotre-
bičov, keď ich potrebujeme. Keď 
ich dva týždne nevyužívame, je to 
vyhadzovanie peňazí von oknom,“ 
upozorňuje M. Zelený. Málokto-
rý spotrebiteľ si uvedomuje, že aj 
nabíjačky na telefón či notebook, 
aj bez pripojeného zariadenia, 
odoberajú elektrinu. A hoci ide 
o malé odbery, ak sa skombinuje 
množstvo zariadení v dnešných 
domácnostiach so stand-by reži-

mami zariadení s väčšími odbermi, 
ide o zaujímavé odbery. „Samo-
zrejme, mrazničku vypnúť nemô-
žeme, ale vieme počas dovolenky 
nechať chladničku prázdnejšiu 
a znížiť chladenie na minimum,“ 
dodáva M. Zelený. Medzi najväč-
ších veľkých žrútov patria okrem 
chladničky v stand-by režime staré 
CRT televízory, elektrické bojlery 
na ohrev vody, ale aj wi-fi routre, 
hracie konzoly či set-top boxy. Pri 
bežnej domácnosti to podľa M. Ze-
leného môže byť počas 2-týždňovej 
dovolenky až k desiatim eurám, 
v prípade väčších domácností aj 
viac. Portál Krotitelia energií preto 
spustil kalkulačku možných úspor 
po vypnutí stand-by režimu, v rám-
ci ktorej si každá domácnosť môže 
individuálne prepočítať, koľko je 
to v jej prípade. „Každá domácnosť 
sa správa inak, niektoré vypájajú 
aspoň televízor a veľké spotrebiče. 
Práve preto kalkulačka umožňuje 
individuálny prepočet za každú do-

mácnosť,“ dodáva M. Zelený. 

Vypnutie spotrebičov znižuje 
riziko požiaru
Podľa M. Zeleného pár minút ve-
novaných pred odchodom na do-
volenku vypnutiu spotrebičov aj zo 
stand-by režimu zároveň znižuje 
riziko nepríjemného návratu z do-
volenky. „Dnes už spotrebiče majú 
prepäťové ochrany, ale 100-per-
centne sa riziko skratu a požiaru 
vylúčiť nedá,“ upozorňuje na ďal-
šiu hrozbu M. Zelený. Kalkulačka 
spotrebiteľom okrem zbytočného 
odberu počas dovolenky dá aj in-
formáciu, koľko ich stojí stand-by 
počas roka. Tu sa úspory už šplhajú 
pokojne k 100 eurám a viac ročne. 
„Samozrejme, počas roka chceme 
mať komfort možnosti okamžitého 
zapnutia spotrebičov. Dnes dilemu 
komfort vs. zbytočne minuté ener-
gie riešia inteligentné zásuvky,“ do-
dáva M. Zelený. 

Stand-by režim spotrebičov nás stojí desiatky eur, navyše cez dovolenku úplne zbytočne. Ešte pred odchodom pripravte 
svoj byt či dom tak, aby vám peniaze šetril, nie míňal.

Daň za umelca odvádza spoločnosť, ktorá si jeho vystúpenie objednala, a tá zrážku dane aj 
oznamuje daňovému úradu.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Nová kniha odhaľuje históriu Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

VYSOKÉ TATRY: Na nebezpečenstvo na turistickom chodníku upozorňujú aj tabule 

Milan Potocký, Humenné

„Hoci hlavnou témou tejto publiká-
cie je 300. výročie postavenia ka-
menného gréckokatolíckeho chrá-
mu v Humennom, nedá sa pritom 
nehovoriť aj o ľuďoch. Výstižne to 
vyjadruje aj biskupské heslo nášho 
vladyku Jána: „Vy ste chrám živého 
Boha.“ Veď výstavba chrámu nie je 
a nemôže byť samoúčelná. Stavali 
ho ľudia a pre ľudí, aby sa v ňom 
stretávali s Bohom. Chrám bez 
veriacich sa stáva ruinou. Chrám 
bez slávenia svätej liturgie, bez 
Eucharistie je v najlepšom prípade 
len kultúrnou pamiatkou,“ uviedol 
autor publikácie a spisovateľ Boris 
Voroňák, ktorý sa zaujíma o regi-
onálnu históriu. Voroňák je edito-
rom knihy Povestí z východného 
Slovenska, ktorá vyšla v roku 2009, 
a stál aj pri zrode knihy Osudné vý-
strely, ktorá odkrýva históriu hradu 
pri obci Vinné. Spolu s Vincentom 
Lapšanským je spoluautorom his-
torického románu a literárnej fikcie 
o živote a skone župana Žigmunda 
II. Drugeta s názvom Posledný po 
meči. Jeho nová kniha zachytáva 
základné etapy stavby chrámu, ale 
aj históriu a založenie humenskej 
farnosti pred 371 rokmi, výstavbu 
miestnej fary a históriu humenské-
ho archieparchiálneho vikariátu. 

V šesťdesiatpäťstranovej publikácii 
sa nachádzajú aj zaujímavé foto-
grafie a fotoreportáže, napríklad 
z výstavby fary, unikátne fotogra-
fie chrámu a zábery z bohoslužieb, 
ktoré sa konali v chráme viac ako 
pred 70 rokmi.

Kniha odkrýva mnohé 
zaujímavosti
Podľa autora knihy chrám po-
čas troch storočí prežil dobré aj 
zlé časy. Našťastie, počas dvoch 
svetových vojen nedošlo k jeho 
vážnemu poškodeniu, ale nebolo 
k tomu príliš ďaleko. „Chrám po-
čas prvej svetovej vojny v bojoch 
o Humenné mohol byť poškodený, 
pretože v jeho blízkosti, v priestore 
terajších ulíc Sadová, Lesná, Oslo-
boditeľov bolo rozmiestnených 
33 kanónov 48. divízie generála 
Kornilova a 27. novembra 1914 tu 
prebiehali ťažké boje. Na dobových 
fotografiách môžeme vidieť mnoho 
zničených domov, hlavne na ná-
mestí,“ uvádza sa v knihe.  O živote 
farnosti a úpravách chrámu po-
čas troch storočí nie sú zachované 
takmer žiadne dokumenty, pretože 
archív farnosti sa v období rokov 
1950 – 1968, keď bol v správe pra-
voslávnych kňazov, podel neved-
nom kam. Istú predstavu o staveb-
ných zmenách poskytuje samotný 

chrám, hlavne jeho múry a strecha. 
Počas tristoročnej existencie bolo 
treba chrám viackrát opravovať 
a rozširovať. Opravovaný bol naj-
menej päťkrát. V knihe sa dozviete 
aj ďalšie zaujímavosti, ktoré súvisia 
s farnosťou a chrámom. Napríklad, 
že v roku 1942 v čase prenasledo-
vania Židov sa s vedomím kňaza 
A. Toronského a tajným požehna-
ním biskupa Pavla Gojdiča skrý-
vali v byte kaplána židovské rodi-
ny Rothovcov a Jakubovičovcov. 
Prenasledované židovské rodiny 
takto zachránili pred transportom 
a smrťou. Pri príležitosti 300. výro-

čia postavenia chrámu zablahoželal 
farníkom aj prešovský arcibiskup a 
metropolita Ján Babjak. „Ďakujme 
Pánu Bohu za každý náš chrám, za 
veľkú Božiu milosť, že máme sväté 
miesta, kam nás pozýva náš Pán Je-
žiš Kristus, aby nás obdaroval svo-
jimi darmi a milosťami,“ prihovoril 
sa Humenčanom v knihe arcibis-
kup. Knihu vydala Gréckokatolícka 
cirkev, farnosť Humenné s podpo-
rou mesta a v spolupráci s Gymná-
ziom sv. Jána Zlatoústeho. Kniha 
bude zároveň slúžiť ako pomôcka 
pri štúdiu regionálnej histórie.

tasr, Vysoké Tatry

Ak sa chcú turisti vydať po červeno 
značenom turistickom chodníku 
z Hrebienka do Studených dolín 
vo Vysokých Tatrách, tak len na 
vlastné riziko. Jednu z najfrekven-
tovanejších turistických trás v Tat-
ranskom národnom parku (TA-
NAP) ohrozujú padajúce skaly a 
stromy. Na nebezpečenstvo priamo 

v teréne upozorňujú aj informač-
né tabule, ktoré tam ako správca 
turistických chodníkov umiestnili 
Štátne lesy TANAP-u. „Premnože-
nie podkôrneho hmyzu v Národnej 
prírodnej rezervácii Studené doliny 
zapríčinilo rozpad vysokohorských 
porastov. Ich práchnivejúce zvy-
šky prestávajú plniť pôdoochran-
nú funkciu a vzniká riziko pada-
nia skál a kmeňov, najmä počas 

intenzívnych dažďov a silného 
vetra,“ priblížila koordinátorka 
vonkajšej komunikácie Štátnych 
lesov TANAP-u Martina Petránová. 
Turisti by preto mali radšej využiť 
obchádzkovú trasu, ktorá vedie 
z Hrebienka popri Bilíkovej chate 
a pokračuje ďalej po zelenej znač-
ke okolo Vodopádov Studeného 
potoka a modrej značke až k Rai-
nerovej útulni. V porovnaní s čer-

veno značenou trasou je obchádzka 
dlhšia približne o 20 minút. Okolie 
turistického chodníka budú Štátne 
lesy TANAP-u monitorovať. „V prí-
pade, že sa podmienky zhoršia, nie 
je vylúčené, že obľúbenú turistickú 
trasu budú nútené v záujme bez-
pečnosti návštevníkov TANAP-u 
uzavrieť,“ dodala Petránová.

Pri príležitosti 300. výročia postavenia humenského farského Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky napísal Boris 
Voroňák knihu, ktorá mapuje históriu chrámu.

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Jeho zaujímavú 300-ročnú históriu 
mapuje kniha, ktorej autorom je Boris Voroňák. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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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). Viac na tel. 
č. 0905 809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 �  Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � 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

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 le-
xanu 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

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:50 / 20:23 hod.
ut  4:51 / 20:21 hod.
str  4:52 / 20:20 hod.
štvr  4:54 / 20:19 hod.
pia  4:55 / 20:18 hod.
sob  4:56 / 20:16 hod.
ned 4:58 / 20:15 hod.

Myšlienka týždňa...

„Naše skutočné požehnania k nám 
často prichádzajú v podobe bolesti, 

strát a sklamaní. Majme však 
trpezlivosť a čoskoro uvidíme  

ich pravú podobu.“

(JOSEPH ADDISON; * 1672-1719 – 
anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik)

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Ak sa teplým počasím ukáže svätý 
Jakub (25. 7., apoštol), studené 

zrejme budú Vianoce.
Jasná noc a zore pred Jakubom teší 

hospodárov hojným zrnom.
Keď je tri dni pred Jakubom pekné 

počasie, žitu to bude prospešné.

Na Jakuba poletujú škovránky vo 
výške, potom spievajú hoc kde na 

hrude.
Včely len do Jakuba lietajú do hôr.

Svätá Anna (26. 7.) prináša už 
chladnejšie rána. 

Keď prší na Annu, lieskovce bývajú 
červivé.

Čo júl a august nedovaria,  
to september neusmaží.

Ženci do poľa, včely z poľa.

(jac)

H
E

/0065

H
E

/0046

INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749 
PRANOSTIKA

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

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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Chemes, a.s. Humenné,  
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK 
– Z V Á R Á Č,  K Ú R E N Á R

miesto výkonu práce: 
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný:  ASAP

pracovný pomer: 
na dobu určitú

požadované vzdelanie: 
stredoškolské odborné

podmienky kladené na uchádzača:  
-platné preukazy na zváranie 

kyslíkovo-acetylénovým plameňom 
a na ručné oblúkové zváranie  

obalenou elektródou 
-vodičský preukaz skup. B

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou (vyššie 

uvedená adresa) alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk 
kontakt: +421 905 445 223
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MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO 
Všetky šikovné deti sú 

očakávané. Doneste si so sebou 
dobrú náladu a chuť tvoriť. – vo 

štvrtok 27. júla od 10. do 12. hod. 
na amfiteátri v parku pri zámku.

THE SHADOOGIES
KULTÚRNE LETO 2017. Žoj-
co Havadej je známy muzikant 
z prešovských Mlokov. Teraz 

hráva v skupine so svojimi 
troma synmi. – v nedeľu 30. 

júla o 17.30 hod. na námestí pri 
Fontáne lásky. 

XXVIII. HUMENSKÝ 
JARMOK

3. – 5. augusta  
na Námestí slobody.

DREVENÉ SKULPTÚRY 
VLADIMÍRA KUŽMU 

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

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cin-

gelovej, rodáčky z obce Ulič od 
slovensko-ukrajinskej hranice. 
Žije a pracuje v talianskej Flor-
encii. 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.

O VEČNEJ TÚŽBE  
ČLOVEKA...

Komorná výstava grafický diel 
(súbor lyrických čiernobielych 

grafík) autora a národného 
umelca Oresta Dubaya st.

KINO Fajn
DOBA ĽADOVÁ:  
MAMUTÍ TRESK

(ICE AGE:  
COLLISION COURSE)

Obľúbená séria putovanie 
pokračuje... Začne to tým, že vy-
trvalého Scrata hon za žaluďom 

katapultuje do vesmíru. A tam, 
vďaka traskavej zmesi svojej 

povestnej nešikovnosti a nekonči-
acej smoly, náhodne spustí sériu 

kozmických, nie komických, 
katastrof. Čo vedie aj k živel-
nému ohrozeniu našej planéty, 

na ktorú mieri asteroid ako hrom 
a ohrozuje ľadový svet aj s jeho 
obyvateľmi. A pretože sa naša 

partia skladá zo samých nefalšo-
vaných a neohrozených hrdinov, 
nečaká na svoje vyhubenie, ale 

vydáva sa na záchrannú výpravu 
do tajomnej Geotopie, počas 

ktorej ju stretne rad nebezpečen-
stiev, dobrodružstva a komických 

chvíľok.
animovaná komédia, rodinný 
(USA), slovenský dabing – 25. 

júla o 10.00 hod.
DIEVČA ZO ZÁPALKÁRNE

(TULITIKKUTEHTAAN 
TYTTÖ)

Fínske leto s Akim Kau-
rismäkim... Hlavnou postavou 

filmu je dievča pracujúce v 
továrni na zápalky. Stále býva 
u rodičov a miluje dievčenské 
romány. Jedného dňa stretáva 

muža svojich snov, avšak veľmi 
skoro zistí, že vôbec nie je 

ako hrdina z kníh. To, čo ona 
pokladá za osudové, on vníma 

ako bezvýznamnú lásku na jednu 
noc. Toto veľké sklamanie v nej 

vyvolá túžbu po pomste.
komédia, dráma (SWE/FIN), 

české titulky – 25. júla o 19.30 
hod.

PERSONAL SHOPPER
Mladá Američanka Maureen sa 
živí v Paríži ako osobná nákup-
kyňa oblečenia pre obletovanú 
mediálnu celebritu. Svoj voľný 
čas trávi vo zvláštnom opusten-

om dome, kam sa nasťahovala po 
smrti jej brata. Je presvedčená, že 

s ním vie nadviazať kontakt...
dráma, mystery, thriller (FRA), 

české titulky – 26. júla  
o 19.30 hod. 

BABY DRIVER
Akčné krimi Edgara Wrighta 

rozpráva príbeh hudbou posad-
nutého mladíka menom Baby 

(Ansel Elgort), ktorý robí šoféra 
bankovým lupičom. Keď sa 

zamiluje do čašníčky Debory 
(Lily James), chce dať zbohom 
kriminálnej minulosti a začať 

nový život so ženou svojich snov. 
Jeho šéf (Kevin Spacey) sa však 
najlepšieho únikového šoféra tak 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Helena Varhačová, nar. 1927
Ing. Viliam Olejník, nar. 1933

Ján Kužma, nar. 1945
Slavomíra Seňková, nar. 1996

V DLHOM NAD CIROCHOU
Mária Butalová, nar. 1926

Ladislav Marinič, nar. 1967

V MEDZILABORCIACH
Mikuláš Marcišin, nar. 1950

V ŇAGOVE
Juraj Belej, nar. 1933

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ
Rudolf Demeter, nar. 1961

V SNINE
Adrián Hirka, nar. 1976

V TOPOĽOVKE
Regina Ďurčanyová, nar. 1932

OPUSTILI 
NÁS

24. 7. VLADIMÍR
25. 7. JAKUB, TIMUR
26. 7. ANNA, HANA
27. 7. BOŽENA
28. 7. KRIŠTOF
29. 7. MARTA
30. 7. LIBUŠA
 (Medzinárodný deň priateľstva)

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.
24. 7. Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
25. 7.   Don Bosco, 
 Ul. 26. novembra 52  
 (za SLSP)
26. 7.   Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28
27. 7.  Na Detskej poliklinike, 
 Hviezdoslavova ul. 29
28. 7.  Laborecká, 
 Laborecká ul. 58
29. 7.  Benu - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
30. 7.  Harmónia, 
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

ľahko nevzdá...
akčný, krimi (USA), slovenské 

titulky – 27., 28. a 29.  júla 
o 19.30 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 – 

29. a 30. júla o 17.30 hod.
SRDEČNE VÁS VÍTAME

(À BRAS OUVERTS)
V hlavnej úlohe sa predstaví 

Jean-Etienne Fougerole, ktorý 
je rešpektovanou osobnosťou 

francúzskej literárnej scény. Žije 
vo svojom svete po boku bohatej 
manželky a je totálne odtrhnutý 
od reality. Čo sa mu stane os-

udným, keď v televíznej debate 
propaguje svoj nový román 

Srdečne vás vítame. V televízii 
v priamom prenose Jean-Etienne 
verejne vyzve akúkoľvek rómsku 
rodinu k spoločnému spolužitiu 
u nich doma. Stačí, keď zazvo-
nia pri bráne jeho sídla a budú 

vítanými hosťami. A rozohnený 
Jean-Etienne rovno na kame-
ru nadiktuje aj svoju adresu. 

Nemôže sa potom čudovať, že u 
neho v ten istý deň večer zazvoní 
zvonček a za bránami stojí usmi-
evavý Babik so svojou početnou 

rodinou...
komédia (FRA/BELGICKO), 

české titulky – 30.  júla  
o 19.30 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut  08.15 – 20.00 hod.
str, štvr   09.00 – 20.00 hod.
pia  09.00 – 10.30 hod.
  11.30 – 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
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PhDr. Ivan Hopta, CSc., región Zemplín 

Dohrávkou stretnutia Závad-
ka - Hankovce sa skončila jarná 
časť Zemplínskej futbalovej ligy. 
Prvého ročníka súťaže neregis-
trovaných hráčov. Zúčastnilo sa 
jej päť mužstiev z obcí - Hankov-
ce, Voľa, Baškovce, Závadka a 
Topoľovka. Na zelených trávni-
koch sa odohralo dokopy desať 
stretnutí, padlo v nich 52 gólov, 
čo je priemerne viac ako päť gó-
lov na stretnutie.  Víťazom jar-
nej časti Zemplínskej futbalovej 
ligy sa stalo so ziskom desiatich 
bodov družstvo obce Hankoviec, 
s jednobodovým náskokom pred 
družstvom obce Voľa. 

Ako jediní zatiaľ nenašli premoži-
teľa vo svojich štyroch odohraných 
stretnutiach futbalisti Hankoviec. 
Naopak, napriek úpornej snahe 
sa Topoľovke ako jedinému tímu 
neregistrovaných futbalistov, do-
posiaľ nepodarilo získať ani bod. 
Najviac gólov (počtom 18) nastrie-
ľalo družstvo Hankoviec, za ním 
nasledovalo mužstvo  Baškoviec 
so 16 gólmi. Na druhej strane, naj-
viac gólov inkasovala Závadka (až 
18), za ňou s 15 gólmi vo vlastnej 
sieti je po jarnej časti súťaže Topo-
ľovka.  

Najúspešnejším strelcom jarnej čas-
ti ZFL bol Peter Dunaj z obce Voľa, 
ktorý pokoril bránu súperov šiestimi 
gólmi. Za ním nasledujú trojgóloví 
strelci - Maroš Harvila (Hankovce) 
a Matúš Tkáč (Závadka).  

Všetky stretnutia sa odohrali v 
priateľskej športovej atmosfére. 
Žiaden z hráčov nebol vylúčený. 

Na odohraných desiatich stretnu-
tiach sa zúčastnilo celkovo viac 
ako tisícka divákov, čo svedčí o 
tom, že ľudia sú „hladní“ po futba-
le a našli si cestu na dedinské fut-
balové ihriská. Stretnutia rozhodo-
vali domáci rozhodcovia a vládla s 
nimi celková spokojnosť. Jesenná 
časť súťaže sa začne 10. septembra 
tohto roku.

Ako jeden z organizátorov a inici-
átorov tejto súťaže, podpredseda 
Komisie školstva, mládeže, teles-
nej výchovy a športu pri Zastupi-
teľstve Prešovského samosprávne-
ho kraja, vyslovil starostom obcí, 
ktoré sa zapojili do tejto súťaže -  
Ing. Ľudmile Veľasovej (Hankov-
ce), Štefanovi Gajdošovi (Voľa), 
Františkovi Bazárovi (Baškovce), 

Jarná časť prvého ročníka Zemplínskej futbalovej ligy je 

Víťaz jarnej časti Zemplínskej futbalovej ligy – neregistrovaní futbalisti obce Hankovce. | FOTO ARCHÍV HOP

Títo chalani z obce Voľa si po základnej časti pripísali druhú priečku súťaže. | FOTO ARCHÍV HOP
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Renáte Bešákovej (Závadka) a Ing. 
Štefanovi Ladičkovskému (Topo-

ľovka), verejné poďakovanie za 
to, že spolu so svojimi najbližšími 

spolupracovníkmi opätovne obno-
vili vo svojich obciach činnosť fut-

balových klubov. „Zároveň chcem 
poďakovať aj všetkým hráčom, 
ktorí, doslova bez rozdielu veku, 
sa zapojili  do tejto športovej čin-
nosti. Poďakovanie si zaslúžia aj 
všetci funkcionári daných klubov, 
ale aj rozhodcovia, ktorí viedli 
tieto stretnutia a v neposlednom 
rade aj diváci, ktorí v hojnom 
počte si ich pozreli,“ konštatoval 
Ivan Hopta. „Som presvedčený, že 
Zemplínska futbalová liga, ktorá v 
tomto roku začala písať svoju his-
tóriu, bude mať úspešné pokračo-
vanie aj v budúcnosti. Je totiž sve-
dectvom toho, že futbal sa dá hrať 
aj v skromných podmienkach, bez 
dodržiavania striktných noriem, 
ktoré sú niekedy prekážkou pre 
túto činnosť.  Som úprimne rád, že 
jarná časť Zemplínskej futbalovej 
ligy sa stala  svedectvom toho, že 
v piatich obciach, kde sa dlhé roky 
futbal nehral, opäť zvíťazila láska 
k športu, konkrétne k futbalu a fut-
balové ihriská, ktoré kedysi boli 
vybudované už nezívajú prázdnou 
a občania týchto obcí majú kde 
stráviť nedeľné popoludnia,“ vy-
slovil Ivan Hopta spokojnosť po 
skončení prvej časti regionálnej 
futbalovej súťaže. 

VÝSLEDKY

1.kolo * Voľa - Baškovce 1:0 (1:0), 
gól: Peter Dunaj / Topoľovka - Zá-
vadka 0:3 (0:2), góly: Matúš Tkáč, 
Ľuboš Rada, Radovan Jaščúr.

2.kolo * Závadka - Voľa 0:2 (0:1), 
góly: František Forint, Peter Dunaj 
/ Hankovce - Topoľovka 3:2 (2:0), 
góly: Michal Dziaba, Tadeáš Kap-
ko, František Petrovčin – Matúš 
Rac, Jakub Ginda.

3.kolo * Voľa - Hankovce 2:7 / 
Baškovce - Závadka 9:2.

4.kolo * Hankovce - Baškovce 
1:1 / Topoľovka - Voľa 1:3.

5.kolo * Baškovce - Topoľovka 
6:1 / Závadka - Hankovce 1:7.

Hankovce   4 3 1 0 18:6 10
Voľa 4 3 0 1 8:8 9
Baškovce 4 2 1 1 16:5 7
Závadka 4 1 0 3 6:18 3
Topoľovka  4 0 0 4 4:15 0

na konci. Najlepšie sa prezentovali chlapci z Hankoviec

Tretie miesto v tabuľke Zemplínskej futbalovej ligy pre Baškovce. | FOTO ARCHÍV HOP

Závadka jednou výhrou unikla poslednej priečke v jarnej časti súťaže. | FOTO ARCHÍV HOP

Topoľovka uzatvára po jarnej časti súťažnú tabuľku.  | FOTO ARCHÍV HOP
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-MJK-, (pet); Bratislava, Prešov

Mladší žiaci triedy C klubu 1. TC 
Humenné absolvovali v uplynulých 
týždňoch dva tenisové turnaje. Na-
jprv v srdci Šariša – Tapo Open 
2017, ktorý v dňoch 24. - 26. júna 
organizovala Tenisová akadémia 
Prešov, potom v termíne 15. – 17. júla 
v našom hlavnom meste pod hlavičk-
ou TK Slávia STU Bratislava. 

V Prešove do bojov zasiahlo päť 
mladých humenských tenistov - Dávid 
Keller, Timotej Titko, Karin Ferja-
ková, Michaela Mňahončáková a Di-
ana Podolská. 

DIEVČATÁ
DVOJHRA (25)

Ferjaková si hravo poradila v pr-
vom kole s V. Fedákovou po setoch 
6:1 a 6:1, potom vyradila aj B. Se-
manišinovú po setoch 6:0 a 6:3, no 
vo štvrťfinále ju zastavila prvá na-
sadená v turnaji a neskoršia víťazka 
Ema Kolesárová (1:6, 1:6). Aj Mňa-
hončáková skončila vo štvrťfinále, 
do druhého kola postúpila s voľným 
žrebom a zvíťazila nad D. Dienešovou 
(6:3, 6:7 – 5, 10:3), potom ju vyradila 
Patrícia Zara Herdický po setoch 3:6 
a 2:6.  Podolská vypadla hneď v prvom 
kole, keď prehrala s N. Smoleňovou po 
setoch 1:6 a 4:6. 
Dievčatá skončili vo štvrťfinále aj vo 
štvorhre.

CHLAPCI
DVOJHRA (13)

Ani chlapcom sa v súťaži jednotlivcov 
nedarilo. Keller aj Titko skončili na ra-
kete nenasadeného Matúša Vatehu (TK 
Slovan Bardejovské Kúpele). Titko už 
v prvom kole (4:6 a 2:6), Keller ako 
nasadená trojka turnaja mal v prvom 
kole voľný žreb a vo štvrťfinále podľa-
hol Vatehovi 1:6 a 4:6.

ŠTVORHRA (6)
V súťaži párov mali humenskí zástup-
covia iných partnerov. Keller s Ivanom 
Markom (TK Mladosť Košice) vyhrali 
kategóriu štvorhry. Prvé kolo  mali voľný 
žreb, postupne porazili (6:2, 6:3) dvoji-
cu A. Lichý / R. Pavliščík a v semifinále 
pár M. Vateha / T. Titko rozdielom 2:0 

na sety (6:4, 7:6 -5). 

Dvojica hráčov 
z Humenného – 
Dávid Keller a Joel 
Wobmann, sa proti 
súperom postavi-
la v Bratislave. 
Dokopy bolo pri-
hlásených dvadsaťjeden hráčov.

DVOJHRA (21)
Vďaka voľnému žrebu hral Keller až 
v druhom kole dvojhry, ktoré vyhral 
proti klubovému spoluhráčovi Joelovi 
Wobmannovi po setoch 6:4 a 6:2, vo 
štvrťfinále však nestačil na Patrika 
Chrena (TK Slávia STU Bratislava) 
bez zisku hry (0:6, 0:6).

ŠTVORHRA (9)
Keller bol úspešnejší v súťaži štvorhry. 
Spolu s Dominikom Vidom sa ako 
prvý nasadený pár dostali až do finále, 
v ktorom ich zastavila až dvojica P. 
Chren / M. Karasz. Výsledok svedčí o 
vyrovnanom zápase, v ktorom rozho-
doval až tajbrejk (1:6, 6:3, 13:15).

-MJK-, (pet); Košice V akejkoľvek oblasti, športovej i ne-
športovej, platí, že tí najmladší majú 
z medailí v súťaži najväčšiu radosť. 
Aj hráč 1. TC Humenné, Christián 
Valalik, zaznamenal vo svojej veko-
vej kategórii turnaja detí do 8 rokov 
(ročník narodenia 2017 a mladší) zisk 
pódiového umiestnenia. Organizáto-
rom tohto turnaja v termíne 1. – 3. 
júla bol Tenisový klub Mladosť Ko-
šice. 

Prihlásených bolo jedenásť chlap-
cov, rozdelených do dvoch skupín (6 
a 5-členných), z každej postúpili dvaja 
najlepší do hlavnej súťaže dvojhry. Tí 
ostatní hrali o umiestnenie súťaž útechy. 

Mladý zástupca humenského tenisu 
a klubu 1. TC, Ch. Valalik, zo skupi-
ny nepostúpil, keď skončil na treťom 

mieste s troma výhrami (A. Antal, P. 
Lukáč, I. Zelenák) a dvoma prehrami T. 
Maruščák, R. Javorský). Práve súperi, 
ktorým Valalik podľahol, postúpili do 
finálovej súťaže. Z druhej skupiny do fi-
nále postúpili F. Kolodžej a L. Horváth.

Súťaž útechy vytvorili siedmi hráči. Va-

lalik porazil vo štvrťfinále Q. Kraveca 
(TA Prešov) rozdielom 10:1, v semifi-
nále však podľahol Pe. Lukáčovi (TK 
Tatran 2007 Prešov) na rozdielom 3:10. 
Obsadil tak v tejto fáze tretie miesto.

Dávidovi Kellerovi padli vhod západné i východné tenisové dvorce

Čestný úspech pre Christiána Valalika

Zisk strieborných medailí pre Dávida Kellera (vpravo) 
a Dominika Vida vo štvorhre v metropole Slovenska.  | FOTO 
ARHCHÍV TCHE

Christián Valalik z humenského 1. TC 
si na košických tenisových dvorcoch 
vybojoval bronzovú medailu. | FOTO 
ARHCHÍV TCHE

Radosť Dávida Kellera (vľavo) po víťazstve s Ivanom Markom 
v súťaži štvorhry na turnaji Tapo open v Prešove.  | FOTO 
ARHCHÍV TCHE
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TOUR DE FRANCE 2017 JE V CIELI. VÍŤAZOM JE ANGLIČAN CHRISTOPHER FROOME FUTBALOVÝ SERVIS 
A KAM ZA FUTBALOM

Poslednú etapu najznámejších cyklistických pretekov ovládol 
Holanďan Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). | FOTO MJK, 
ZDROJ RTVS

Štvornásobný víťaz Tour de France – Chris Froome (Team Sky) 
po dojazde cieľom s manželkou Michelle a synčekom. | FOTO 
MJK, ZDROJ RTVS

Groenewegen prerušil nadvládu Nemca Andrého Greipela, ktorý na Champs-Élysées triumfoval v posledných dvoch rokoch.  | 
FOTO MJK, ZDROJ RTVS

Paríž. 21. etapa Montgeron – Paríž / Elyzejské polia, 103 km.  | FOTO MJK, ZDROJ RTVS

FORTUNA LIGA – 1. kolo
Trnava – Michalovce 1:0, Nitra – Žili-
na 1:0, Dunajská Streda – Podbrezová 
1:0, Senica – Trenčín 1:2, Prešov – 
Slovan Bratislava 1:5, Zlaté Moravce 
– Ružomberok 2:1.

II. LIGA
Prihlásené kluby * FC VSS Košice, 
MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamo-
rín, MŠK Žilina B, ŠKF Sereď, FC 
Lokomotíva Košice, Partizán Barde-
jov, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 
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 Pod-
brezová B.

III. LIGA, SKUPINA VÝCHOD
29. – 30. 7. * Snina – Krompachy, Vra-
nov – V. Revištia, Giraltovce – Barde-
jovská Nová Ves, Vyšné Opátske – Ša-
rišské Michaľany, Lipany – Rožňava, 
Plavnica – Sabinov, Svidník – Strop-
kov, Svit – Prešov B.

IV. LIGA, SKUPINA SEVER
29. – 30. 7. * FK Humenné – Zámutov 
(30. 7. o 17.00 hod.), Radvaň nad La-
borcom – Spišské Podhradie, Záhrad-
né – Ptičie, Kračúnovce – Poprad B, 
Veľký Šariš – Fintice, Soľ – Medzila-
borce, Raslavice – Ľubotice, Pušovce 
– Gerlachov.

V. LIGA, VIHORLATSKO-DU-
KELSKÁ

Prihlásené kluby * FO AJAX Pa-
kostov, TJ Jasenov, FK Kamenica 
nad Cirochou, FK Sedliská, OFK 
Hencovce, OFK Agrifop Stakčín, ŠK 
Sačurov, FK Nižný Hrušov, FKO Ko-
chanovce/Brekov, OFK Tatran Bys-
tré, TJ Tvarona Ulič, OFK Sečovská 
Polianka, TJ Rozkvet Vyšný Hrušov, 
TJ Družstevník Vyšný Žipov. 

I.TRIEDA ObFZ HE
Prihlásené kluby * TJ Družstevník 
Borov, TJ Družstevník Lieskovec, TJ 
Družstevník Dlhé nad Cirochou, TJ 
Slovan Lobe Nižná Sitnica, TJ Druž-
stevník Lukačovce, TJ ŠM Ubľa, TJ 
Družstevník Koškovce, OŠK Udav-
ské, TJ Slovan Belá nad Cirochou, TJ 
Prevádzkar Vyšná Sitnica, TJ Jednota 
SD Krásny Brod, TJ Družstevník Niž-
né Ladičkovce, OŠK Ohradzany, ŠK 
Slávia Lackovce.               -MJK-
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Súťažne fingované požiarne útoky zvládli najlepšie družstvá DHZ z obce Staré
(pa), Dlhé nad Cirochou

Významným medzníkom v de-
jinách protipožiarnej ochrany 
bol vznik dobrovoľných hasič-
ských zborov. V súčasnosti sú 
to občianske združenia, kde 
ich členovia vykonávajú bez 
nároku na honorár záchranné 
práce pri požiaroch, povod-
niach, dopravných nehodách, 
veterných smrštiach, sneho-
vých kalamitách a podobne.  

Takmer v každej obci pracujú 
takéto zbory. Majú dlhoročnú 
tradíciu. Organizujú rôzne sú-
ťaže pri rôznych príležitostiach. 
V minulom roku vznikla Zem-
plínska hasičská liga mužov, 
do ktorej sa zapojilo štrnásť 
družstiev a víťazom sa stalo 
DHZ obce Staré.  Tohto roku sa 
do Zemplínskej ligy zapojili aj 
ženy. 
V prvom kole, ktoré sa usku-
točnilo v Stakčínskej Roztoke 
sa v kategórii mužov registro-
valo do súťaže trinásť družstiev 
a zvíťazilo DHZ Žbince. V ka-
tegórii žien si prvenstvo vybojo-
valo DHZ Modra nad Cirochou 
v konkurencii ďalších troch tí-
mov.  Obec Žbince v michalov-
skom okrese usporiadali druhé 
kolo a víťazom mužských zbo-
rov sa stalo družstvo DHZ Sta-
ré, u žien prvenstvo opäť patrilo 
DHZ Modra nad Cirochou. 
Organizátorom tretieho kola, 
ktoré sa konalo v nedeľu 16. 
júla v regióne Horného Zemplí-
na bola obec Dlhé nad Cirochou, 
kde má DHZ bohatú tradíciu. 
Súťaž prebiehala na miestnom 

f u t b a l o v o m 
ihrisku Druž-
stevník. Do 
súťaže sa za-
pojilo dvad-
sať družstiev, 
z toho trinásť 
mužskej zlož-
ky a sedem 
družstiev žien. 
Každé druž-
stvo absolvo-
valo dva po-
žiarne útoky 
a započítaval 
sa lepší čas. 
Po slávnost-
nom nástupe 
a podaní  hlá-
senia veliteľa 
Mareka Ková-
ča hlavnému 
organizátorovi 
súťaže Cyrilo-
vi Bončíkovi a príhovore 
starostu obce Jana Kníža, 
sa súťaž začala. Bojovalo 
sa o každú sekundu. Nad 
celou súťažou dohliadal 
hlavný rozhodca Miroslav 
Ondo so svojimi asistent-
mi. 

VÝSLEDKY 3. KOLA 
 – POŽIARNY ÚTOK

MUŽI
1. DHZ Staré
2. DHZ Dlhé nad Cirochou
3. DHZ Hraň
4. DHZ Žbince
5. DHZ Trnava nad Laborcom
6. DHZ Belá nad Cirochou
7. DHZ Novosad
8. DHZ Horňa

9. DHZ Lekárovce
10. DHZ Nižná Rybnica
11. DHZ Modra nad Cirochou
12. DHZ Stakčínska Roztoka
13. DHZ Lieskovec

ŽENY
1. DHZ Staré
2. DHZ Dlhé nad Cirochou 
3. DHZ Belá nad Cirochou 
4. DHZ Novosad
5. DHZ Modra nad Cirochou
6. DHZ Stakčínska Roztoka
7. DHZ Žbince

Družstvo mužov DHZ Dlhé nad Cirochu sa umiestnilo v treťom kole Zemplínskej hasičskej 
ligy, rovnako ako ich ženské družstvo, na druhom mieste. | FOTO PA

Každý člen tímu musí splniť svoju dôležitú úlohu. Aj 
v súťaži. | FOTO PA

Družstvo žien DHZ Dlhé nad Cirochou v akcii.  | FOTO PA

Slávnostný nástup a hlásenie sa družstiev veliteľovi. | FOTO PA


