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V okrese Humenné je bez práce vyše 4-tisíc ľudí. 
Podľa úradníkov nezamestnanosť  klesá

Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Humennom Monika Chomová hovorí, že nezamestnanosť v regióne 
je najnižšia za posledných 10 rokov.

Milan Potocký, Humenné

K 31. máju tohto roka evidoval hu-
menský úrad práce v okrese 4 043 
osôb bez zamestnania. Riaditeľka 
Monika Chomová informovala 
na rokovaní mestského zastupi-
teľstva poslancov, že v porovnaní 
s rovnakým obdobím roka 2016 
klesla nezamestnanosť v regió-
ne o vyše tisíc osôb. „Môžeme 
skonštatovať, že ide o medziroč-
ný pokles o 1 126 osôb,“ uviedla 
Chomová. Doplnila, že miera evi-
dovanej nezamestnanosti v okrese 
Humenné klesla na úroveň 10,85 
percenta, medziročne je to pokles 
o 2,92 percenta. „Ak by sme sa 

pozreli na celkovú mieru neza-
mestnanosti, je to údaj, ktorý sa 
počíta celkovo z počtu registrova-
ných uchádzačov o zamestnanie. 
Tak ku koncu mája v roku 2017 
dosiahla celková miera nezamest-
nanosti 12,44 percenta. Opäť aj tu 
pri tomto čísle môžeme konštato-
vať pokles. Medziročne nám neza-
mestnanosť klesla o 3,64 percenta. 
Z uvedených čísel môžeme konšta-
tovať, že nezamestnanosť v okrese 
Humenné má klesajúcu tenden-
ciu. Môžeme optimisticky pove-
dať, že je najnižšia za posledných 
desať rokov,“ vysvetlila riaditeľka 
Úradu práce v Humennom.

Najviac nezamestnaných je 
vo veku nad 50 rokov 
Chomová potvrdila, že najväčší 
problém nájsť si prácu majú neza-
mestnaní, ktorí majú viac ako 50 
rokov. „Čo sa týka štruktúry našich 
nezamestnaných, tak najpočetnejšiu 
štruktúru nezamestnaných osôb na 
úrade práce nám tvoria uchádzači 
o zamestnanie starší ako 50 rokov 
a viac. Taktiež evidujeme aj okolo 
2-tisíc uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí sú dlhodobo evidovaní. Potom 
sú tu uchádzači o zamestnanie, kto-
rí posledných 12 mesiacov nemali 
pravidelne platené zamestnanie. 
Ale však aj pri týchto číslach môže-
me skonštatovať, že aj tu úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny zaznamenal 
medzimesačný pokles týchto skupín 
o 302 osôb,“ uviedla Chomová. Do-
plnila, že ku koncu mája 2017 pri-
budlo do evidencie úradu práce 222 
osôb. „Čo je o 71 osôb menej ako 
v rovnakom období v roku  2016. 
Z evidencie úradu  práce nám odišlo 
540 osôb a priamo na pracovný trh 
sa nám umiestnilo 408 osôb.“

Voľných je 200 pracovných 
miest 
Za obdobie mesiaca máj bolo na hu-
menskom úrade práce nahlásených 
200 voľných pracovných miest. 
Ide prevažne o pracovné miesta vo 
výrobnom priemysle, obchode a v 

Pri obnove Brekovského 
hradu opätovne pomáhajú aj 
dobrovoľníci zo zahraničia  

Na Festivale Nádeje hľadali 
pokoj a vieru aj Humenčania

  Viac na str. 8  Viac na str. 2
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tasr, Brekov, ilustračné foto: Milan Potocký 

Dobrovoľníkov zastrešuje nezisko-
vá organizácia Inex Slovakia. Tábor 
funguje na hrade Brekov už deviaty 
rok. „Máme desať dobrovoľníkov, 
ktorí sú z rôznych krajín, ako sú 
Taiwan, Mexiko, Španielsko, Ne-
mecko a iné,“ uviedol pre TASR ria-
diteľ Združenia na záchranu Bre-
kovského hradu Stanislav Macin-
ský. Vykonávajú hlavne pomocné 
práce, akými sú nosenie kameňov, 
malty, začisťujú tiež okolie objek-
tu. Títo nadšenci pracujú na hrade 
zadarmo, dokonca si platia aj cestu 
na Slovensko. Zabezpečená je pre 

nich strava, ubytovanie a program. 
Pripravujú sa pre nich napr. túry do 
prírody, splav Laborca na kanoe, 
ale aj návšteva okolitých múzeí. 
„Chceme, aby videli, čo máme tu na 
blízku,“ priblížil Macinský. Každý 
rok prichádzajú do tábora iní ľudia. 
Podľa riaditeľa je to preto, že chcú 
stále spoznávať iné miesta. Dopo-
siaľ sa na hrade vystriedalo približ-
ne 90 dobrovoľníkov z rôznych kra-
jín sveta. Ilmari (28) z Holandska 
pracuje ako dobrovoľníčka počas 
celého roka. Zaujíma ju totiž his-
tória. Na hrade sa jej okrem práce 
páči aj to, že môže z výšky pozoro-
vať okolie. „Je to odlišné ako v Ho-

landsku, pretože tam nie sú hrady, 
vyvýšeniny ani zrúcaniny,“ priblí-
žila pre TASR s tým, že aj jazyk je 
pre ňu nový, ale zaujímavý. Juan 
(29), pochádzajúci zo Španielska, 
pracuje ako učiteľ. Na Slovensku 
nie je po prvý raz, krajina patrí me-
dzi jeho obľúbené v Európe. „Mám 
rád históriu, prírodu a túto krajinu. 
A tu to je všetko spolu,“ priblížil pre 
TASR plynulou slovenčinou, prečo 
sa na dobrovoľnícky tábor prihlásil. 
Slovenský jazyk sa naučil pred dvo-
mi rokmi, keď pôsobil v Bratislave.
 
Opravy na Brekovskom hrade ini-
ciuje Združenie na záchranu Bre-

kovského hradu od roku 2009. Mo-
mentálne dokončujú budovu, ktorá 
tvorí vstup do hradu. Pustili sa tiež 
do obnovy objektu, ktorý je v sú-
časnosti akýmsi druhým - horným 
vchodom historickej stavby. Všetky 
práce realizujú pôvodným spôso-
bom. Malta sa vyrába z kusového 
vápna a riečneho piesku. Kamene 
sú zväčša pôvodné z hradu. V tom-
to roku tu pracuje 20 riadnych 
zamestnancov. Macinský tvrdí, 
že na hrad prichádza každoročne 
viac ľudí. „Počas jedného dňa cez 
víkend sme tu napočítali cez 200 
ľudí,“ spomenul. 

službách. Zamestnávatelia z okre-
su Humenné majú záujem najmä 
o pozície, balič, balička, operátor 
výroby, šičky pre automobilový 
priemysel. „Taktiež zamestnávatelia 
z okresu Humenné prejavili záujem 
aj o montážnych pracovníkov, ku-
chárov, čašníkov,“ ozrejmila Cho-
mová. Dodala, že vysokou mierou 
prispeli k zníženiu nezamestnanos-
ti aj obecné úrady. „A to tým, že aj 
oni sa podieľali pri tvorbe nových 
pracovných miest a využívali hlav-
ne nástroje aktívnej politiky trhu 
práce.“ Celkovo v okrese Humenné 
úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
evidoval 590 voľných pracovných 
miest, čo je medziročný nárast 
o 360 miest. V okrese Humenné 
momentálne pripadá na jedno voľ-
né pracovné miesto 6 uchádzačov 
o zamestnanie. „Ak si to porovnáme 
s koncom roka 2016, tak tiež môžem 
konštatovať, že je to úspech, pretože 
ku koncu roka 2016 na jedno voľné 
pracovné miesto pripadalo až 16 
uchádzačov o zamestnanie,“ tvrdí 
riaditeľka. Pokles nezamestnanosti 
pripisuje väčšiemu záujmu firiem 

o nových zamestnancov, ale aj zre-
alizovaným národným projektom. 
„Jednak je to tým, že zamestnáva-
telia sú v úvodzovkách hladní po 
zamestnancoch a taktiež aj tým, že 
Ústredie práce sociálnych vecí a ro-
diny v spolupráci s ministerstvom 
práce pripravilo množstvo zaujíma-
vých projektov, či už sú to národné 
projekty, alebo sú to projekty zame-
rané na rozvoj aktívnej politiky trhu 
práce, ktorú zamestnávatelia vo 
veľkej miere využívajú.“ Sú to naj-
mä projekty zamerané na mladých 
uchádzačov o zamestnanie do 21 
rokov a dlhodobo nezamestnaných, 
ktorí majú 50 a viac rokov. V roku 
2016 bolo úradom práce prostred-
níctvom nástrojov aktívnej politi-
ky zazmluvnených v humenskom 
regióne, do ktorého spadá aj okres 
Snina, viac ako 3,7 milióna eur. Nie-
ktorí nezamestnaní využili aj prí-
spevky, ktoré sú určené na podporu 
pracovnej mobility. Ide o tých uchá-
dzačov, ktorí si našli zamestnanie 
mimo okresu Humenné. Uchádzači 
využívajú aj nový nástroj mobility 
za prácou, cez ktorý sa refundujú 
náklady, ktoré súvisia s prenájmom 
bytu. Príspevok je určený tým oso-

bám, ktoré si nemohli nájsť uplat-
nenie v regióne a v tejto súvislosti 
boli nútení zmeniť či už prechodný, 
alebo trvalý pobyt. 

Poslanec: Nezamestnanosť 
sa niekedy znižuje aj vyra-
ďovaním uchádzačov
Poslanec Miloš Meričko upozornil, 
že na Slovensku sú známe prípady, 
keď sa nezamestnanosť umelo zni-
žovala aj tým, že z evidencie boli 
vyradení uchádzači, ktorí neprijali 
zamestnanie v inom vzdialenejšom 
okrese a potom boli z evidencie 
vyradení. Čísla štatistík nezamest-
nanosti sú potom nižšie, ale ľudia 
si reálne prácu nenašli. Poslanec 
Miloš Meričko sa preto pýtal riadi-
teľky, či sa takéto prípady stávajú aj 
v Humennom. Chomová vysvetlila, 
že uchádzačov o zamestnanie vy-
berajú tak, aby spĺňali kvalifikačné 
požiadavky zamestnávateľa, ale aj 
aby boli ochotní vycestovať za prá-
cou. „Ale čo sa týka vyradzovania, 
v úvodzovkách nasilu, posudzu-
jeme individuálne, veľmi citlivo, 
sú tam aj chlapi, alebo ženy, ktoré 
majú doma nejaké rodinné problé-
my, osobné problémy. Ozaj veľmi 

citlivo, čo sa týka vyradzovania, 
a s každým uchádzačom sa potom 
ešte rozpráva individuálne u svojej 
sprostredkovateľky. Takže nie je 
pravda to, aby my sme uchádzačov 
nasilu vyradzovali a nasilu im ponú-
kali nejaké voľné pracovné miesta,“ 
reagovala Chomová.           

Pri pracovných povoleniach 
pre cudzincov sú opatrní
Poslanec Ivan Hopta sa zaujímal, 
či úrad práce vydal nejaké pracov-
né povolenia cudzincom. Chomová 
tvrdí, že veľmi citlivo zvažujú, či 
vydajú povolenie na zamestnanie 
cudzincom alebo nie. „Len pre za-
ujímavosť, naposledy, čo som pod-
pisovala, bolo jedno povolenie pre 
cudzinca, je to Základná umelecká 
škola Snina, išlo konkrétne o pozí-
ciu učiteľ na hru na husliach, bolo to 
na obdobie jedného školského roka. 
Čo sa týka cudzincov, nevydávame 
nejaké povolenia húfne, bránime sa 
tomu. Myslíme si, že v okrese Hu-
menné je dosť schopných ľudí, ktorí 
si nájdu uplatnenie, a nie aby sme 
dávali povolenie pre občanov tre-
tích krajín.“
   

pokračovanie zo strany 1

V okrese Humenné je bez práce vyše 4-tisíc ľudí. Podľa úradníkov nezamestnanosť  klesá

Dobrovoľníci zo zahraničia aj v tomto roku pomáhajú pri obnove Brekovského hradu v Humenskom okrese. Desať mladých ľudí z rôznych kútov 
sveta vykonáva počas dvoch týždňov rôzne pomocné práce.

Pri obnove Brekovského hradu opätovne pomáhajú aj dobrovoľníci zo zahraničia



PONDELOK
31. JÚLA 2017 HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

Daša Jeleňová, Prešov 

Plánovaný rozpočet projektu 
je približne 4,3 milióna eur, 
z toho na slovenskej stra-
ne sa preinvestuje viac ako 
2,1 milióna eur. Do projektu 
Svätomariánska púť - Svetlo 
z východu je okrem Prešov-
ského samosprávneho kraja 
zapojených ďalších 12 part-
nerov zo Slovenska a Poľska. 
Jeho ambíciou je rekonštruk-
cia významných pútnických 
miest spojených s marián-
skym kultom na oboch stra-
nách pohraničia a vytvorenie 
novej pútnickej trasy. Gréc-
kokatolícka cirkev, farnosť 
Litmanová, plánuje v projek-
te vybudovať pútnicko-infor-
mačné centrum s areálom. 
Pri farnosti v Ľutine je zasa 
potrebné dobudovať turistic-
kú infraštruktúru. Rímskoka-
tolícka cirkev, farnosť Levoča, 
plánuje vytvoriť oddychovú 
zónu s krížovou cestou, vybu-
dovať spevnené vjazdy k jed-
notlivým oddychovým zónam 
a zmodernizovať i dobudo-

vať hygienické 
zariadenia na 
Mariánskej ho-
re. Rímskoka-
tolícka cirkev, 
farnosť Gabol-
tov, chce dobu-
dovať areál pút-
nického miesta 
a vybaviť ho 
p r í s t r e š k o m 
a hygienický-
mi zariadenia-
mi. Plánujú tu 
tiež stavebné 
úpravy prame-
ňa sv. Vojtecha, osvetlenia 
a chodníky, ako aj inštalá-
ciu informačného systému 
s ozvučením a vybavenie pút-
nického areálu s prvkami 
drobnej architektúry, akými 
sú pitné fontány, stojany na 
bicykle či odpadkové koše.
S implementáciou projektu 
začala krajská samospráva 
už v januári tohto roku. Mo-
mentálne prebiehajú verejné 
obstarávania na výber dodá-
vateľov u jednotlivých inves-
tičných partnerov. Rozbieha-

jú sa aj sprievodné podujatia, 
ktoré majú napomôcť zvidi-
teľniť samotný projekt a jeho 
myšlienku. Jednou z takýchto 
aktivít bolo aj umelecko-vý-
tvarné sympózium, organizo-
vané Prešovským samospráv-
nym krajom, počas ktorého 
umelci z viacerých krajín vy-
tvárali umelecké diela s pút-
nickou tematikou. Aktuálne  
kraj pracuje na  marketingo-
vých dokumentoch a komuni-
kačnej kampani pri vytvorení 
nového produktu religiózne-

ho turizmu. Súčasťou pro-
jektu sú okrem investičných 
akcií i viaceré zaujímavé akti-
vity, ktoré sa budú postupne 
realizovať počas najbližších 
18 mesiacov trvania projek-
tu. Pôjde nielen o besedy či 
odborné fóra, ale aj realizáciu 
3D mappingu, vytvorenie mo-
bilnej aplikácie a tzv. Evanje-
lizačnej cesty pútnikov, na 
ktorej budú vybraní pútnici 
„testovať“ novovytvorenú tra-
su po zrekonštruovaných pút-
nických miestach.

Eugen Čiževský

Dlho som váhal s napísaním 
tohto článku. Už roky regis-
trujem, že školský dvor pred 
vstupom do Laboreckej ško-
ly chátra. Návštevník mesta 
by mohol považovať zábery 
zdevastovanej betónovej plo-
chy so zvyškami asfaltu za 
aktuálne zábery z Černobyľu. 
Netuším, či je to zámer kom-
petentných, alebo odsúvaná 
predvolebná brigáda socialis-
tickej práce. Tento rok skon-
čilo mesto v značnom finanč-

nom prebytku hospodárenia. 
Ako je možné, že niektoré hu-
menské školy sú opravované 
a zveľaďované, no iba škola 
môjho syna, akoby naschvál 
ostávala na pokraji záujmu? 
Na zasadaniach školskej rady 
často odznieva ponosa na ne-
dostatok prideľovaných pe-
ňazí na rekonštrukcie.
Pýtam sa: „Prečo?“ Prečo 
musí riaditeľ, inak férový 
chlap, za dobre odvádzanú 
prácu zápasiť s nedostatkom 
finančných prostriedkov? 
Ako sa asi cíti vedenie školy, 

keď každoročne víta prváči-
kov s ich rodičmi na začiatku 
školského roka? Aké ostanú 
spomienky na školské roky 
našich potomkov až raz vy-
rastú? Slalom okolo mlák, 
keď zaprší a klzisko, keď 
primrzne.
Politický experiment? Čaka-
nie na „potom“ v zmysle „Čo 
ťa nezabije, to ťa posilní?“ 
alebo „Čo sa stane, ak dáme 
jednej škole menej, bude sa 
to dať použiť aj na ostatné?“ 
Možno niekto povie „Veď ho 
daj na inú školu.“ Prečo? Veď 

má dobrých a vnímavých uči-
teľov, učí sa dobre. Je to tak 
veľa, ak otec chce, aby škola, 
kde sa učí jeho syn, vyzerala 
k svetu???
Pracujem v zahraničí, ako 
veľa z nás Humenčanov, v 
Rakúsku. Denne chodím oko-
lo jednej základnej školy, v 
duchu porovnávam a hanbím 
sa. Poďme dať aj našim de-
ťom krásne vynovenú plochu 
pred vstupom do školy.

Na štyroch pútnických miestach v Litmanovej, Ľutine, Gaboltove a Levoči pribudne nová infraštruktúra. Stane sa tak v rámci medzinárodného 
projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj.

Kraj začína s revitalizáciou pútnických miest   

Experiment?

V Gaboltove kraj pomôže dostavať pútnický areál a inštalovať informačný systém s ozvučením. Obľúbené 
pútnické miesta v regióne navštívia ročne tisícky veriacich. | ZDROJ: INOVAČNÉ PARTNERSKÉ CENTRUM

NÁZOR HUMENČANA
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mpo, Sobrance, FOTO: POLÍCIA

Dňa 24. júla vo večerných hodi-
nách zaistili policajti Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance v lesnom poraste 

v katastrálnom území obce Inovce, 
okres Sobrance, 15 balíkov obale-
ných lepiacou páskou. Nachádza-
lo sa v nich spolu 2500 kartónov 
cigariet značky JIN LING a 100 
kartónov zn. NZ GOLD. „Únik na 

spotrebnej dani bol predbežne vy-
číslený na sumu 49 597 eur. Pre 
podozrenie zo spáchania prečinu 
porušenia predpisov o štátnych 
technických opatreniach na ozna-
čenie tovaru prípad na mieste 

prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho 
úradu Finančnej správy,“ vysvetlila 
hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa 
Kopernická.

mpo, Snina

Z prečinov porušovanie domovej 
slobody, neoprávnené používanie 
cudzieho motorového vozidla a 
ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky obvinili policajti z Obvodného 
oddelenia PZ v Snine 19-ročného 
muža z obce Dlhé nad Cirochou. 
Obvinený pod vplyvom alkoholu 

prišiel v pondelok minulý týždeň v 
čase okolo 04.00 hod. k jednému 
z rodinných domov na Študentskej 
ulici v obci Dlhé nad Cirochou. Bez 
oprávnenia vstúpil na pozemok cez 
otvorenú bránu a prišiel k tam za-
parkovanému osobnému autu Ško-
da Forman. Auto bolo neuzamknu-
té a kľúče sa nachádzali v spínacej 
skrinke. Obvinený muž vozidlo na-

štartoval a vyšiel s ním na ulicu pred 
dom, kde ho ponechal. Následne sa 
vrátil späť na dvor k druhému autu 
Peugeot Boxer, ktoré bolo taktiež 
neuzamknuté a kľúče sa nachádzali 
v spínacej skrinke. Aj toto vozidlo 
naštartoval a vyšiel s ním na Štu-
dentskú ulicu, kde spôsobil doprav-
nú nehodu, pokračoval v jazde a 
auto následne odparkoval pri moto-

reste v Dlhom nad Cirochou. „Z auta 
vystúpil a odišiel do hospodárskej 
budovy za rodinným domom spred 
ktorého vzal auta. Tu bol následne 
zadržaný policajtmi. Pri dychovej 
skúške na alkohol mu policajti na-
merali 0,94 mg/l alkoholu v dychu. 
Obvinený muž je stíhaný na slobo-
de,“ informoval prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik. 

mpo, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

Pri dopravných nehodách prišli 
o život dvaja motocyklisti, dvaja 
cyklisti, jeden chodec, 16 vodičov 
a ich spolujazdcov. Ťažko sa zra-
nilo 70 ľudí. Hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru SR Denisa Ba-
loghová vysvetlila, že počet nehôd 
je v porovnaní s minulým rokom 
síce vyšší o 65, ale mnoho nehôd 
je tzv. administratívnych. „To zna-
mená, že síce sa nikto z účastníkov 
nezranil, napriek tomu políciu za-
volali, pretože sa buď medzi sebou 
nedohodli na zavinení, prípadne 
vznikla škoda vyššia ako 3990 eur,“ 
spresnila policajná hovorkyňa.  

Pri dvoch nehodách štyria 
mŕtvi
Na začiatku druhého prázdninové-
ho týždňa sa stali dve tragické neho-
dy, pri ktorých zomreli štyri osoby. 
„Polícia okamžite zareagovala, zin-
tenzívnila dohľad nad bezpečnos-
ťou a plynulosťou cestnej premávky. 
Nasadila väčší počet síl a prostried-
kov za účelom pozitívneho ovplyv-

nenia dopravnej nehodovosti. Opäť 
je však potrebné zdôrazniť, že na 
znižovaní dopravnej nehodovosti 
a jej následkov sa musia podieľať aj 
samotní účastníci cestnej premáv-
ky,“ upozornila Baloghová. 

Nepodceňujte nástrahy 
horúčav
Polícia varuje, že letné horúčavy 
predstavujú určité riziká aj pre 
vodičov a účastníkov cestnej pre-
mávky. „Vysoké teploty spôsobujú 
oneskorené reakcie, dehydratáciu, 
preto sa veľmi ľahko môže stať 
nešťastie. Na cesty treba vyraziť 
oddýchnutý, dodržiavať pitný re-
žim, čo, samozrejme, nie je alko-
hol. Vhodné je robiť si častejšie 
prestávky, vyhýbať sa hlavným 
cestným ťahom a zvoliť si menej 
frekventovanú trasu, prípadne si 
vytvoriť časovú rezervu,“ doplnila 
hovorkyňa. Minulý týždeň bola na 
slovenských cestách dopravno-bez-
pečnostná akcia. Policajti zistili 
takmer tisíc porušení predpisov, 
u vodičov motorových vozidiel viac 
ako 800, u ostatných účastníkov 

(cyklisti 12 priestupkov, chodci 
12 priestupkov) 24 priestupkov. 
Viac ako 400 vodičov prekročilo 
stanovené rýchlosti, vyše 70 si ne-
zaplo bezpečnostné pásy, ďalších 
70 vodičov nemalo adekvátny tech-
nický stav vozidla, 23 vodičov te-
lefonovalo a písalo sms správy, 26 
jazdilo bez osvetlenia, 10 nespráv-
ne predchádzalo a 30 nesprávne 
jazdilo (nesprávny spôsob jazdy). 
„Pod vplyvom alkoholu bolo desať 
vodičov motorových a 22 vodičov 
nemotorových vozidiel. Policajti 
počas dňa zadržali 19 vodičských 
preukazov, 17 osvedčení o evidencii 
vozidiel, sedem tabuliek s evidenč-
ným číslom. Zadržali osem pácha-
teľov, ktorí sa dopustili trestného 

činu,“ doplnila hovorkyňa.

Na cestách bude viac policajtov 
Ako už polícia viackrát avizovala, v 
záujme bezpečnosti zvýšila dohľad 
najmä na miestach so zvýšeným 
pohybom osôb. Taktiež v miestach, 
kde je zvýšené riziko vzniku nehôd 
či kolízií.„Polícia opakovane apelu-
je na chodcov a cyklistov, aby no-
sili reflexné prvky. Vodiči, ktorí pri 
strete s týmito účastníkmi neutr-
pia také fatálne následky, by mali 
byť ostražití a predvídať najmä na 
miestach, kde možno predpokla-
dať, že je zvýšený pohyb týchto 
účastníkov,“ uviedla hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru SR De-
nisa Baloghová. 

V lese našli pašované cigarety za takmer 50-tisíc eur

Opitý vyparkoval cudzie autá a havaroval 

Počas letných prázdnin prišlo na slovenských cestách o život až 21 ľudí

 KRIMI

Za prvé tri prázdninové týždne sa na území Slovenska stalo až 943 dopravných nehôd. O život prišlo až 21 ľudí. Medzi najčastejšie príčiny dopravných 
nehôd patrí porušenie povinnosti vodiča, neprimeraná rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. 
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mpo, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

Bezpečnosť na železničných 
priecestiach je dlhodobo 
jednou z priorít Železníc 
Slovenskej republiky (ŽSR). 
ŽSR v spolupráci s Minis-
terstvom dopravy a výstavby 
SR  pripravili projekt zvýše-
nia stupňa zabezpečenia na 
23 železničných priecestiach 
v rámci Slovenska. „Pri de-
viatich sa už podarilo pripra-
viť všetky legislatívne kroky 
tak, že ŽSR začínajú v týchto 
dňoch s ich rekonštrukciou,“ 
vysvetlila hovorkyňa ŽSR 
Martina Pavlíková. Celko-
vá zmluvná  cena, ktorá je 
výsledkom výberového ko-
nania, predstavuje 5,6 mi-
lióna eur bez DPH. „Dňa 
19. júla 2017 ŽSR odovzdali 
staveniská zhotoviteľom, 
ktorí si ho následne prevza-
li a začínajú s prípravnými 
prácami. Práce na jednotli-
vých priecestiach potrvajú 
5 až 8 mesiacov,“ spresnila 
Pavlíková. Doplnila, že re-
konštrukcia priecestí zahŕňa 
množstvo prác a stavebných 

úprav. „Je potrebné vytvo-
riť prípojky nízkeho napätia, 
vykonať sanáciu koľajového 
zvršku,  vybudovať priecestné 
zabezpečovacie zariadenia. 
„Vybudovaním priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia 
(PZZ) s automatickou čin-
nosťou sa ušetria obsluhujúci 
zamestnanci a zvýši sa stu-
peň zabezpečenia priecestí. 
Zároveň sa odstránia alebo 
eliminujú nevyhovujúce pa-
rametre priecestí,“ informo-
vala hovorkyňa. Súčasťou 
rekonštrukcie priecestného 
zabezpečovacieho zariade-
nia je aj rekonštrukcia prie-
cestnej konštrukcie a úprava 
priľahlých cestných komuni-
kácií. Po ukončení celkovej 
rekonštrukcie priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia 
výrazne zvýši kvalita, kom-
fort a bezpečnosť na železnič-
ných priecestiach. V regióne 
Zemplína vynovia železničia-
ri priecestie na traťovom úse-
ku Michaľany - Medzilabor-
ce, konkrétne na železničnej 
zastávke Nacina Ves.

Na niektorých úse-
koch nahradia vlaky 
autobusmi
„Aj napriek uvedeným zme-
nám a zvýšeniu stupňa za-
bezpečenia týchto priecestí 
ŽSR apelujú na vodičov, aby 
dôsledne rešpektovali vý-
stražnú zvukovú a svetelnú 
signalizáciu a závory. V prí-
pade, že je dávaná výstraha, 
žiadny z účastníkov cestnej 
premávky nesmie vstupo-
vať na železničné priecestie. 
Pri strete cesty a železnice 
má vždy prednosť železni-
ca,“ vystríha hovorkyňa že-

lezníc. Dodala, že z dôvodu 
rekonštrukčných prác bude 
na viacerých traťových úse-
koch aj dočasne obmedzená 
vlaková doprava, ktorá na 
niektorých rekonštruovaných 
priecestiach bude nahradená 
autobusovou dopravou. „ŽSR 
preto prosia cestujúcich o tr-
pezlivosť a pochopenie v sú-
vislosti s možnými obmedze-
niami v železničnej doprave a 
zároveň apelujú na zvýšenú 
pozornosť pri sledovaní vý-
vesiek a hlásení staničného 
rozhlasu v železničných sta-
niciach,“ doplnila Pavlíková. 

mpo, Slovensko

Právnické a fyzické osoby 
(PO a FO) v daňových prizna-
niach uviedli, že chcú občian-
skym združeniam, nezisko-
vým organizáciám, nadáciám 
a iným subjektom venovať 
31 248 162,10 eura zo svojich 
daní. „Suma sa ešte bude po-
čas roka zvyšovať. Finančná 

správa poukázala peniaze od 
478 589 občanom, resp. fi-
riem. Je to viac ako minulý 
rok o tomto čase – ku koncu 
júna 2016 dostali neziskovky 
30 967 612 eur,“ spresnila ho-
vorkyňa Finančnej správy SR 
Patrícia Macíková. „Finančná 
správa spracováva odložené 
daňové priznania, ktoré po-
dali občania a firmy do konca 

júna 2017, a z týchto budeme 
poukazovať ďalšie peniaze pre 
neziskové organizácie priebež-
ne. Kompletné vyhodnotenie 
sme povinní zverejniť do konca 
januára 2018,“ doplnila Mací-
ková. Počas januára budúceho 
roka zároveň zašlú neziskovým 
organizáciám, ktoré dostali pe-
niaze od daňovníkov, oznam 
o darcoch. Ide o pravidlo, kto-

ré je novinkou minulého roka, 
ktorá po súhlase od daňovníka 
umožňuje finančnej správe zve-
rejniť základné údaje bez výšky 
darovanej sumy. Pre približne 
20-tisíc daňovníkov, ktorí si 
odložili podanie daňového pri-
znania na september 2017, ešte 
neuplynula doba na darovanie 
2 percent a stále si môžu vybrať 
z tisícok neziskoviek. 

Železničiari začali s rekonštrukciou 9 železničných priecestí

Neziskovky dostali viac ako 31 miliónov eur

Rekonštrukcia priecestí v rámci celého Slovenska zahŕňa množstvo prác a stavebných úprav za 
viac ako 5,6 milióna eur. V regióne Zemplína vynovia priecestie na traťovom úseku Michaľany - 
Medzilaborce, presnejšie na železničnej zastávke Nacina Ves.

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im 
rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca.
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Prírodné jazero v Beňatine pripomína chorvátske Plitvické jazerá  
tasr, Beňatina

Prírodné jazero v obci Beňatina 
v Sobraneckom okrese je najmä v 
lete turistami mimoriadne vyhľa-
dávané miesto. Ako tvrdí Viktor 
Wurm z organizácie Košice Región 
Turizmus, predstavuje nádhernú 
scenériu, ktorá spolu s priezrač-
nou tyrkysovou vodou pripomínajú 
Plitvické jazerá a aj preto Beňatine 
prischla prezývka „malé Chorvát-
sko“. „Medzi turistami už toto 
miesto pomerne dobre rezonuje. Tí 
menej znalí však stále môžu ostať 
zaskočení, ak sa dozvedia, že táto 
prírodná krása sa skutočne nachá-
dza na Slovensku. Ide o najvýchod-
nejšie položenú travertínovú lokali-
tu na Slovensku, ktorá v nie až takej 
dávnej minulosti slúžila ako kame-

ňolom. Ťažil sa tu vápenec. Keď sa 
s ťažbou skončilo, spodná voda pre-
razila na povrch a vytvorila toto ro-
mantické miesto,“ priblížil Wurm. 
Zaujímavosťou jazera je podľa jeho 
slov tiež päťmetrový útvar, ktorý je 
podľa niektorých odtlačkom veľkej 
pravekej veľryby. „Pre iných je to 
len prostá hra sfarbenia skál,“ vy-
svetlil Wurm. Ako doplnil, jazero 
v Beňatine je súčasťou turistického 
„štvoruholníka“, ktorý je možné 
absolvovať počas jedného dňa. „V 
neďalekej obci Inovce sa nachádza 
jeden z mnohých drevených kosto-
líkov, ktorými je preslávený najmä 
severovýchod Slovenska. O pár ki-
lometrov ďalej, v Ruskej Bystrej je 
drevený Chrám prenesenia ostat-
kov svätého Mikuláša, zapísaný na 
Zozname svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO. V 
Sobranciach zas turista nachádza 
unikátne gitarové múzeum, kto-

ré v Európe nemá obdobu,“ dodal 
Wurm.

ts. Prešov

Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych 
službách na území PSK poskyto-
vateľa, zamestnanca a prijímateľa, 
ktorí svojou výnimočnosťou, kva-
litou poskytovaných sociálnych 
služieb, mimoriadnymi úspechmi, 
inovatívnymi metódami práce či 

nezištnými činmi môžu byť prí-
kladom dobrej praxe v sociálnych 
službách. Návrh na ocenenie môže 
predložiť poskytovateľ sociálnych 
služieb, zriaďovateľ, alebo aj kto-
rýkoľvek občan. Nominácie pod-
písané navrhovateľom  s označe-
ním Krídla túžby posielajte do 31. 
augusta 2017 písomne na adresu 

Odbor sociálny, Úrad PSK, Ná-
mestie mieru 2, 080 01 Prešov 
alebo e-mailom na adresu sylvia.
dugasova@vucpo.sk. „Členovia ko-
misie, menovaní predsedom PSK, 
vyberú v každej z troch kategórií 
jeden zo zaslaných návrhov. Oce-
nenia budú slávnostne odovzdané 
na podujatí Krídla túžby - Koncert 

bez bariér,“ vysvetlila hovorkyňa 
PSK Daša Jeleňová.

Cieľom súťaže je nájsť poskytova-
teľa, zamestnanca a prijímateľa, 
ktorí sú výnimoční kvalitou posky-
tovaných sociálnych služieb, inova-
tívnymi metódami práce či nezišt-
nými činmi. 

tasr, Tatranská Lomnica, foto: Milan Potocký

Observatórium na Lomnickom ští-
te vo Vysokých Tatrách pripravilo 
na letné prázdniny pre verejnosť 
dni otvorených dverí. TASR o tom 
informoval Pavol Schwartz z As-
tronomického ústavu Slovenskej 
akadémie vied (SAV) so sídlom 
v Tatranskej Lomnici. Vstup do 
priestorov observatória je zdarma. 
„V rámci prehliadky pod vedením 
vedeckých pracovníkov observa-
tória návštevníci uvidia moderné 

prístroje pre výskum Slnka a de-
tektor častíc kozmického žiarenia,“ 
priblížil Schwartz. Deň otvorených 
dverí trvá od 9.30 do 16.00 h. V na-
sledujúcom mesiaci si budú môcť 
návštevníci prácu astronómov na 
Lomnickom štíte pozrieť 12. a 19. 
augusta. S výstavbou astronomic-
kého observatória na Lomnickom 
štíte v nadmorskej výške 2632 met-
rov sa začalo v roku 1957, v roku 
1962 bola stavba dokončená. Prvé 
pozorovania sa začali v roku 1962, o 
tri roky neskôr sa prvýkrát podarilo 

pozorovať pracovníkom aj emisnú 
korónu. Na vrchole Lomnického 
štítu sa nachádza i neutrónový mo-

nitor oddelenia kozmickej fyziky 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach.

Regionálna súťaž hľadá výnimočných ľudí a poskytovateľov sociálnych služieb   

Observatórium na Lomnickom štíte bude v lete otvorené pre verejnosť 

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 7. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby.

Prírodné  jazero  v  obci  Beňatina  v  Sobraneckom 
okrese  je  najmä  v  lete  turistami  mimoriadne 
vyhľadávané miesto. Priezračnou tyrkysovou vodou 
pripomína Plitvické jazerá a aj preto Beňatine prischla 
prezývka malé Chorvátsko. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zaujímavosťou jazera je podľa jeho slov 
tiež  päťmetrový  útvar,  ktorý  je  podľa 
niektorých  odtlačkom  veľkej  pravekej 
veľryby. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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ts, Prešov 

V nominácii je potrebné uviesť 
meno navrhovaného laureáta 
a krátke zdôvodnenie, prečo by 
navrhovaný človek alebo inštitú-
cia mali byť ocenení, a poslať to na 
adresu Úrad PSK, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov. „Návrhy môže 
predložiť ktorýkoľvek občan. Cena 
PSK je verejným ocenením jednot-
livcov i kolektívov za dlhoročný mi-
moriadny prínos pre rozvoj kraja 
a významné zásluhy vo všetkých 
oblastiach spoločenského, hos-
podárskeho a kultúrneho života. 
Cena predsedu PSK je ocenením 

osobností a inštitúcií, ktoré prispeli 
k oživeniu ekonomiky, propagá-
cii regiónu, dosiahli mimoriadne 
úspechy alebo pomohli pri záchra-
ne ľudského života či materiálnych 
hodnôt,“ vysvetlila hovorkyňa PSK 
Daša Jeleňová. 

Myšlienka oceňovať osobnosti a in-
štitúcie za prínos k rozvoju regiónu 
vznikla v roku 2004. Medzi dote-
rajších laureátov Ceny PSK patria 
napríklad prvý prezident Sloven-
skej republiky Michal Kováč, mi-
nister zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák, horolezec Peter Šperka, in 
memoriam, Prešovská univerzita, 

diecézny biskup František Tondra, 
Jeho Blaženosť Nikolaj, prešovský 
eparcha Ján Babjak, kardinál Jozef 
Tomko, Horská záchranná služ-
ba, folklórny súbor Šarišan, lyžiar 
Adam Žampa, Ľubovnianska ne-
mocnica či partnerský Pardubický 
kraj. Vlani si najvyššie ocenenie 
krajskej samosprávy prevzali olym-
pionici Ladislav a Peter Škantárov-
ci, paralympijský víťaz Samuel An-
drejčík a Gréckokatolícka charita 
v Prešove. Predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter Chu-
dík svoju cenu minulý rok udelil 
interpretke ľudových piesní Moni-
ke Kandráčovej, profesorovi René 

Matlovičovi a spoločnosti 4 SPORT. 
Ceny predsedu PSK si v minulosti 
prevzali napríklad Hokejový klub 
Poprad, hádzanársky klub Tatran 
Prešov, herecký manželský pár - 
Jožo a Kveta Stražanovci, speváčky 
Mária Mačošková a Anna Servická, 
akademický maliar Juraj Kresil 
a Andrej Smolák, lekári Ján Kľoc 
a Ján Kmec, tatranský chatár Peter 
Petras či Knižnica P.O. Hviezdo-
slava v Prešove. „Ceny PSK a Ceny 
predsedu PSK za rok 2017 budú už 
tradične odovzdané v závere roka 
v rámci slávnostného galaprogra-
mu v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove,“ doplnila Jeleňová.

Nominácie na osobnosti a Cenu Prešovského kraja môžu podávať aj Humenčania
Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po 14-ty raz ocení významné osobnosti či kolektívy regiónu. Návrhy na 
udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja možno podať do 30. septembra. 

Na Festivale Nádeje hľadali pokoj a vieru aj Humenčania

Milan Potocký, Hatalov

Na Slovensku je len málo letných 
hudobných festivalov, o ktorých 
môžeme povedať, že okrem skvelej 
hudby, nálady, piesní a tanca priná-
šajú aj pokoj, vieru, nádej a lásku. 
Medzi takéto podujatia patrí gospe-
lový Festival Nádeje, ktorý sa konal 
minulý víkend v obci Hatalov v Mi-
chalovskom okrese. Podujatie si ne-
nechali ujsť aj mnohí Humenčania. 
Na festivale sa predstavili kapely 
Kéfas, Sion, Joel, skupina Tretí deň, 
S2G Band a kapela F6. Súčasťou 
podujatia bola aj svätá omša, kto-
rú slúžil známy kňaz Marián Kuffa, 
farár, ktorý pomáha bezdomov-
com, narkomanom, alkoholikom 
a ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji 
spoločnosti. Kuffa im svojpomoc-
ne postavil v obci Žakovce Inštitút 
Krista Veľkňaza. Festival začal svä-
tou omšou, po ktorej nasledovala 
Modlitba korunky k Božiemu mi-
losrdenstvu. Veriacim sa prihovoril 
kňaz Matúš Marcin, Pavol Hudák, 

český farár Jakub Polívka a veriaci 
Michal Bak. Súčasťou podujatia boli 
aj rôzne sprievodné akcie a wor-
kshopy pre deti a mládež. Mnohí 
návštevníci festivalu využili túto 
príležitosť aj na svätú spoveď. 

Kuffa: Dôverujte Fatimskej 
Panne Márii 
Marián Kuffa vo svojom príhovore 

vyzval veriacich, aby viac dôverovali 
v Božiu prozreteľnosť. A pri príle-
žitosti 100. výročia zjavenia Panny 
Márie vo Fatime sa obracali s pros-
bami a modlitbami k matke spasite-
ľa a vykupiteľa Ježiša Krista. Kuffa 
vysvetlil, že veriaci nemajú v mod-
litbách vždy len o niečo žiadať, pro-
siť a ďakovať, ale niekedy stačí len 
odovzdať svoje problémy, trápenia 

a starosti Matke pokoja a pevne ve-
riť, že ona nájde to správne riešenie, 
ktoré je pre nás a pre spásu našich 
duší to najdôležitejšie. V poradí už 
štvrtý ročník festivalu zorganizova-
lo Občianske združenie Agatangel 
a obce Hatalov a Žbince.

Výnimočný hudobný festival naplnený nielen piesňami, ale aj vierou a láskou prilákal aj veriacich z okresu Humenné. 
Mládež a veriacich povzbudil svojimi slovami kňaz Marián Kuffa. 

Festival Nádeje prilákal stovky veriacich a poslucháčov hudby. Nechýbali medzi nimi 
aj Humenčania.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kňaz Marián Kuffa povzbudil prítomných 
vo viere a láske. Veriacim odporučil, aby 
sa  vo  svojich modlitbách  viac  obracali 
k Panne Márii |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Kraj investuje do obnovy historických budov milióny eur

Utečenec z Iraku si v obci otvoril pánske holičstvo 

ts, Humenné

Prešovský samosprávny kraj urobil 
za posledné dva roky mimoriadny 
pokrok pri obnove historických 
budov. Do rekonštrukcií vzácnych 
kultúrnych pamiatok investoval 
takmer 12 miliónov eur prevažne 
z vlastných a tiež úverových zdro-
jov Európskej investičnej banky. 
V tomto roku pôjde do revitali-
zácie vzácnych objektov ďalších 
viac ako  3,1 mil. eur. Medzi naj-
rozsiahlejšie rekonštrukcie určite 
patrí obnova renesančného zámku 
v Humennom, ktorý svoju his-
torickú podobu nadobudol vlani 
v novembri. „V zámku Drugetovcov 
bola kompletne vymenená strecha, 
okná, zrenovované balkónové časti, 
kamenné rímsy, balustrády a ďal-
šie pomerne náročné exteriérové 
prvky. Rozsiahla rekonštrukcia do-
siahla rozpočet 2,7 mil. eur. Kraj do 
tejto pamiatky investoval už v roku 
2008, kedy takmer 1 milión eur  
použil na obnovu interiéru. Aktu-
álne sa pripravuje projektová do-
kumentácia na rekonštrukciu ná-
dvoria,“ vysvetlila hovorkyňa PSK 
Daša Jeleňová.   
Podstatne lepšie dnes vyzerá aj 

hrad Kežmarok. Jeho posledné 
opravy sa datujú do 80-tych rokov 
20. storočia. Dlhé desaťročia sa ten-
to jediný mestský hrad na Spiši borí 
so zavlhnutím  múrov. Tento prob-
lém kraj začal systematicky riešiť 
v roku 2016. Na odvlhčenie mú-
rov, novú fasádu a výmenu okien 
bolo v prvej etape použitých okolo 
1,3 mil. eur. Z tejto sumy 250 000 
€ predstavovala dotácia vlády, 
zvyšok kraj financoval z vlastných 
zdrojov. „Prakticky „od podlahy“ 
kraj za posledné dva roky zmoder-
nizoval aj Podtatranské múzeum 
v Poprade, kde sa finalizujú staveb-
né práce. Išlo o komplexnú rekon-
štrukciu za 2,4 milióny eur, ktorej 
súčasťou bola aj príprava na novú 
expozíciu Kniežacej hrobky,“ po-
kračovala Jeleňová. Momentálne 
sa realizujú práce v exteriéri, kde 
pre návštevníkov bude vytvorený 
priestor na zaujímavé aktivity. Prí-
pravy vrcholia aj pri tvorbe novej 
expozície, ktorá by sa už mala niesť 
v duchu múzea 21. storočia. Ob-
dobnou rekonštrukciou prechádza 
aj Šarišská galéria v Prešove, kto-
rá pracuje v obmedzenom režime. 
Investície v tomto prípade dosiahli 
2,9 miliónov eur. 

Kraj pokročil aj v revitalizácii 
podhradia pod Ľubovnianskym 
hradom. Rozpočet stavby dosia-
hol 770-tisíc eur. Rok predtým bol 
v podhradí zrekonštruovaný kaštieľ 
za takmer 590-tisíc eur, v ktorom 
dnes sídli riaditeľstvo múzea. Pra-
covalo sa aj na rekonštrukciách 
meštianskych domov v Bardejove 
a v Poprade – Spišskej Sobote. „V 
tomto tempe pokračujeme ďalej. 
Len v tomto roku sme v oblasti kul-
túry na obnovu budov, ktoré majú 
historickú hodnotu i veľký poten-
ciál vyčlenili ďalších takmer 3,2 
milióna eur. Podporíme napríklad 

rekonštrukciu barokového paláca 
na Hrade Ľubovňa, obnovy deže-
fiovského kaštieľa v Hanušovciach 
nad Topľou i Vily Rákoci v Barde-
jovských Kúpeľoch a pokračujeme 
aj v odvhlčení hradu v Kežmarku. 
Rovnako pripravujeme projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu 
areálu Krajského múzea v Prešo-
ve,“ povedal predseda PSK Peter 
Chudík. Ako dodal, kraj vynakladá 
veľké úsilie na zatraktívnenie kul-
túrnych pamiatok, hradov a múzeí. 
Mnohé z nich sú totiž vstupnou 
bránou i pýchou miest a rovnako 
celého regiónu. 

tasr, Výčapy - Opatovce

Koncom roka 2015 vzbudil na Slo-
vensku rozruch príchod 25 rodín 
z Iraku, utečencov z oblasti, ktorú 
obsadil Islamský štát. Príchod 149 
asýrskych kresťanov zorganizovalo 
občianske združenie Pokoj a dobro so 
sídlom vo Výčapoch – Opatovciach 
v okrese Nitra. Asýrski kresťania sa 
po trojtýždňovej karanténe v Záchyt-
nom tábore v Humennom presunuli 
do Nitry a okolia. Do obce Výčapy 
– Opatovce prišli tri rodiny, jedna 

sa neskôr presťahovala do Nitry. „S 
rodinami, ktoré zostali v obci, ne-
máme žiadne problémy. Najmä deti 
sa veľmi dobre integrovali, zapájajú 
sa do kultúrno-spoločenského života 
v obci. Vidieť vystupovať iracké die-
ťa vo výčapskom kroji sa dá asi len 
u nás,“ zasmial sa starosta Jozef Ho-
lúbek. Väčšie problémy s integráciou 
majú najmä starší ľudia, ktorí stále 
majú problémy s komunikáciou v slo-
venskom jazyku. Aj oni sa však v rám-
ci svojich možností usilujú zapájať do 
komunity a nespoliehať sa len na prí-

spevky. Príkladom je 52-ročný Wa-
leed Hano, ktorý si zhruba pred me-
siacom otvoril v dome, v ktorom vo 
Výčapoch – Opatovciach žije, pánske 
holičstvo a kaderníctvo. Špecializuje 
sa na pánske účesy, holenie a úpravu 
brady. Má 25-ročné skúsenosti, pre-
tože v rodnom Iraku mal kadernícky 
salón. Na Slovensku sa usiluje vlast-
nými silami uživiť desaťčlennú rodi-
nu, okrem manželky a šiestich detí aj 
svoje dve sestry, s ktorými žije v jed-
nej domácnosti. Zložitý integračný 
proces však nezvládli všetci Iračania 

rovnako dobre, ako Waleed Hano so 
svojou rodinou. Mnohí sa vrátili na-
späť domov, ako dôvod udávali od-
lišnosť kultúr a smútok za domovom. 
V Nitre a vo Výčapoch – Opatovciach 
zostalo 14 rodín, spolu 71 ľudí. Nie-
ktorí z nich už majú plné pracovné 
úväzky. Cieľom občianskeho združe-
nia je dosiahnuť, aby sa po skončení 
integračného procesu dokázali všetky 
rodiny postarať sa o seba bez ďalšej 
pomoci. Projekt integrácie je v súčas-
nosti v jeho polovici, nastavený je na 
tri roky.

Medzi najrozsiahlejšie rekonštrukcie určite patrí aj obnova renesančného zámku v Humennom.

Asýrski kresťania sa po trojtýždňovej karanténe v Záchytnom tábore v Humennom presunuli do Nitry a okolia. Jeden 
z nich si v rodinnom dome, v ktorom býva, otvoril pánske holičstvo a kaderníctvo.

Rozsiahla  rekonštrukcia  zámku  v  Humennom  stála  2,7  milióna  eur.  Kraj  do  tejto 
pamiatky  investoval  už  v  roku  2008,  kedy  takmer  1  milión  eur  použil  na  obnovu 
interiéru.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:59 / 20:13 hod.
ut  5:00 / 20:12 hod.
str  5:02 / 20:10 hod.
štvr  5:03 / 20:09 hod.
pia  5:04 / 20:07 hod.
sob  5:06 / 20:06 hod.
ned 5:07 / 20:04 hod.

Myšlienka týždňa...
„Báseň je síce nadčasová, ale rodí sa z času. 

A z presného priestoru. Básnik rozpráva 
večný príbeh o zrodení, trvaní a zániku, 
o láske a smrti. Rozpráva ho dnes a tu. 

Loví okamihy, aby ich mohol pretaviť do 
obrazov, ktoré nám utkvejú v pamäti. Niekedy 

tie okamihy prichádzajú samy, neústupné 
a neodbytné, samy si hľadajú a nachádzajú 

slová, ktoré ich vyjadria."

(MILAN BOBÁK; * 1944 – 
slovenský básnik, rodák z Pichni  v sninskom okrese;  

žije a tvorí v Prešove)

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

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

HE-R/0002

 � Prijmeme PRACOVNÍ-
KOV DO DREVOVÝRO-
BY pri obci Udavské. Tel. 
0907 126 454.

HE-R/0090

S L U Ž B Y

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI bytov a byto-
vých jadier (obklady, dlažby, 
omietky, sadrokartón, kaze-
tové stropy, plávajúce podla-
hy, potery, maliarske práce); 
MONTÁŽOU plynových ga-
matiek, darlingu, vody a ply-
nu. Ponúkame VÝROBU PRÍ-
STREŠKOV z lexanu a pod. 
Zabezpečujeme ODVOZ OD-
PADU (starý nábytok, plasty, 
koberce a pod.). To všetko za 
prijateľné ceny. Tel. 0940 374 
183.

HE-R/0092

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Horúčava na sv. Dominika (4. 8.)  
zvestuje veľmi tuhú zimu.

Keď sa potí Dominik, Marek (25. 4.)  
bude v kožuchu.

V deň Premenenia Krista Pána (6. 8.)  
je premena vôd.

Aké počasie je spočiatku augusta, také bude 
až dokonca mesiaca. 

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, 
mohla by byť biela zima.

Dážď, ktorý v auguste predpoludním prší, 
skôr, ako obed minie, usuší sa. (jac)

H
E

/0046

PRANOSTIKA

H
E

/0065

H
E

/0066

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

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 20.00 hod.
str - 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
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MsKS – DOM KULTÚRY
XXVIII. HUMENSKÝ JARMOK
3. – 5. augusta na Námestí slobody. 
Slávnostné otvorenie 3. 8. o 15.00 

hod. v podaní koncertu skupiny Fuera 
Fondo, pred DK.

GOSPEL
KULTÚRNE LETO 2017. 

Mládežnícky zbor Spoločenstva 
Gorazd pri Rímskokatolíckej farnosti 
Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom 

zaspieva piesne rôznych žánrov. – 
v nedeľu 6. augusta 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 slovens-

ko-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 ob-
dobia 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
SRDEČNE VÁS VÍTAME

(À BRAS OUVERTS)
V hlavnej úlohe sa predstaví Jean-Eti-
enne Fougerole, ktorý je rešpektova-
nou osobnosťou francúzskej literárnej 
scény. Žije vo svojom svete po boku 
bohatej manželky a je totálne odtrh-
nutý od reality. Čo sa mu stane osud-
ným, keď v televíznej debate prop-
aguje svoj nový román Srdečne vás 

vítame. V televízii v priamom prenose 
Jean-Etienne verejne vyzve akúkoľvek 
rómsku rodinu k spoločnému spoluži-
tiu u nich doma. Stačí, keď zazvonia 
pri bráne jeho sídla a budú vítanými 
hosťami. A rozohnený Jean-Etienne 
rovno na kameru nadiktuje aj svoju 
adresu. Nemôže sa potom čudovať, 

že u neho v ten istý deň večer zazvoní 
zvonček a za bránami stojí usmievavý 
Babik so svojou početnou rodinou...
komédia (FRA/BELGICKO), české 

titulky – 31.  júla o 19.30 hod.

ĽADOVÁ SEZÓNA
(NORM OF THE NORTH)

Ľadový medveď Norm si užíva 
parádne mrazivé pohodlie svojho 

severného pólu, kým jeho pokoj ne-
začnú rušiť dotieravé tvory s foťákmi. 
Preto sa vydáva do mesta, ktoré nikdy 

nespí. Do New Yorku. V jeho tíme 
sú tri nezničiteľné arktické lumíky a 
spoločne musia zabezpečiť svojmu 
zasneženému domovu pokoj od civ-
ilizácie. A tiež si užiť trochu zábavy, 
keď už sú raz v tom veľkom meste. 

Slávny New York teraz čaká skutočná 
ľadová sezóna.

animovaná komédia, rodinný (USA), 
slovenský dabing – 1. augusta o 10.00 

hod.
ZLOČIN A TREST

Fínske leto s Akim Kaurismäkim... 
Prvý celovečerný hraný film tohto 
autora. Drží sa Dostojevského rov-

nomennej literárnej predlohy, pričom 
dej filmu je prenesený do súčasných 
Helsiniek. Mäsiar Antti Rahikainen 

spácha na prvý pohľad nepocho-
piteľnú vraždu, avšak neskôr sa ukáže, 
že na svoj čin mal istý dôvod. Napriek 
tomu ho začnú trápiť výčitky svedo-
mia, ktoré postupne prekročia únosné 

medze.
krimi, dráma (FIN), české titulky –  

1. augusta o 19.30 hod.
TRABANTOM  

DO POSLEDNÉHO DYCHU
Najznámejší český cestovateľ súčas-

nosti, Dan Přibáň, podnikol svoju 
doposiaľ najnáročnejšiu expedíciu. 
Posádky dvoch žltých trabantov, 
poľského Fiatu alebo Malucha, 

Čezety, Jawy, dokonca aj dvoch inval-
idných vozíkov, vyrazili z austrálske-

ho mesta Perth a počas polročnej 
dobrodružnej výpravy prešli Ticho-

morie - Východný Timor, Indonéziu, 
Malajziu a Thajsko.

dokument, dobrodružný (SVK/CZE), 
česká verzia – 2. augusta o 19.30 hod. 

ATOMIC BLONDE
Charlize Theron ako špičková agentka 

britskej tajnej spravodajskej služby 
je vyslaná do mesta, v ktorom už tiká 
časovaná nálož blížiacej sa revolúcie 
a dvojití agenti a zradcovia majú plné 
ruky práce. Agentka Lorraine Brough-

tonová je dokonalá agentka – zmy-
selná, divoká a schopná čohokoľvek. 
Neváha použiť všetky svoje strelné, 
ale i ženské zbrane, aby prežila aj na 
tých najnebezpečnejších misiách. Tá 

posledná má konečnú zastávku v Ber-
líne, odkiaľ má priniesť  prísne tajnú 
správu o situácii v destabilizovanom 

meste. Spojí svoje sily s druhou vysla-

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Dušan Jakub, nar. 1948

V BRESTOVE
Mária Ducová, nar. 1926

V ĽUBIŠI
Štefan Černega, nar. 1935

V OĽŠINKOVE
Vasil Kundrát, nar. 1935

V SNINE
Anna Macanová, nar. 1933
Anna Bindzarová, nar. 1936

Ján Mandzák, nar. 1937
(pochovaný v Osadnom)

Verona Šteňová, nar. 1949
Vladimír Sekerec, nar. 1973

OPUSTILI 
NÁS

31. 7. IGNÁC
 (Sviatok sv. Ignáca z Loyoly)
01. 8. BOŽIDARA, BOŽIDAR
02. 8. GUSTÁV, GUSTÁVA
03. 8. JERGUŠ
04. 8. DOMINIK, DOMINIKA
 - Deň Matice Slovenskej   
 (pamätný deň)
05. 8.  HORTENZIA, HORTENZ
06. 8.  JOZEFÍNA
 (Svetový deň boja za zákaz  
 jadrových zbraní) 

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.
31. 7.  Centrum, 
 Námestie slobody 67
01. 8.   Dr. Max - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
02. 8.   Fialka, 
 Nemocničná ul. 41/A
03. 8.  Mária, 
 Krátka ul. 3
04. 8.  Harmónia, 
 Ul. 1. mája 21
05. 8.  Centrum, 
 Námestie slobody 67
06. 8.  Dr. Max - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

nou spojkou, Percivalom (J. McAvoy) 
a spolu rozohrajú vysokú hru špiónov.

akčný mysteriózny thriller (USA), 
české titulky –  

2. a 6. augusta o 19.30 hod. 
JA, ZLODUCH 3

(DESPICABLE ME 3)
Bývalý zloduch Gru má problém. 
Medzi prstami si nechal utiecť ak-
tuálne najhľadanejšieho zlosyna na 

svete, a tak ho vyhodili z práce v An-
tizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú 
navyše čím ďalej nespokojnejší, lebo 

ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra 
Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A 

do toho všetkého sa Gru dozvie, že má 
dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie 

podobné. Až na tie vlasy...
animovaná komédia (USA), slovenský 
dabing – 4. augusta o 17.30 hod., 5. 
augusta o 17.30 hod. – 3D verzia.

ČIARA
Adam Krajňák je otcom rodiny i 
hlavou kriminálnej skupiny, ktorá 

pašuje cigarety cez slovensko-ukra-
jinskú hranicu. V kruhu svojich 

najbližších zohráva nenahraditeľnú 
rolu starostlivého dôverníka, ale aj 
zásadového a nekompromisného 

vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich 
okamihoch nechýba temperament. 

Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich 

sa svetov sa však začne otriasať, keď 
novovybudovaná hranica Schen-
genského priestoru spôsobí nárast 
nervozity z nejasnej budúcnosti. A 
keď jedna z pašeráckych zásielok 
stroskotá, spustí sa nezastaviteľná 

lavína udalostí, počas ktorých bude 
musieť Krajňák spochybniť svoje 

vlastné hranice, ktoré doteraz odmietal 
prekročiť. Réžia Petra Bebjaka vnáša 
do kriminálneho námetu s prvkami 

thrilleru nákazlivú iskru, ktorá ho na 
míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej 
zábavy, a odhaľuje univerzálny ľud-
ský príbeh zasadený do prostredia, v 
ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i 

životy.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie – 

4. a 5. augusta o 19.30 hod.,  
6. augusta o 17.00 hod.
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-MJK-, Humenné 

Len na niečo dlhšie ako mesiac 
osireli súťažné futbalové tráv-
niky. Letná príprava po skon-
čení uplynulého ročníka ubehla 
ako voda a uplynulý víkend 
vstúpili do novej futbalovej 
sezóny 2017/2018 aj niektoré 
krajské súťaže, vrátane štvrtej 
ligy skupiny Sever, v ktorej má 
svoje zastúpenie aj Futbalový 
klub Humenné. Bránu ihriska 
Pri mlyne otvorili organizátori 
fanúšikom humenského futbalu 
v sobotu podvečer. 

Humenskí futbalisti sa netaja 
postupovými ambíciami v tejto 
sezóne, keď sa im to v tej uply-
nulej nepodarilo. Nováčikom 
a možno takým malým prekvape-
ním u štvrtoligistov je ďalší celok 
z blízkeho okolia nášho mesta, TJ 
Ptava NV Ptičie. Súper prvého 
kola Humenčanov príliš nepotrá-
pil, chlapci zo Zámutova, zrejme, 

ani v tomto ročníku veľké očaká-
vania z umiestnenia mať nebudú. 
Brankár Otto Grošaft síce trikrát 
inkasoval, ale zaskakoval niekoľ-
kými bravúrnymi zákrokmi a na 
humenskom zelenom trávniku 
zanechal dobrý dojem. 

Pôda na úvodný zápas sezóny 
bola slušne pripravená, počasie 
ideálne. Domáci chceli privítať 
fanúšika výhrou a aj tak sa vyvíja-
la hra, aj keď Zámutov tiež vyzval 
zopár nevýraznými zakončeniami 
k zákroku defenzívy i golmana 
Vohara. Dlho sa nič podstatné 
nedialo, až v 37. min. sa blysol 
utešenou strelou cez päťku do 
vzdialenejšieho rohu brány hostí 
humenský kapitán Cyril Vasiľ. 
Aj druhý gól domácich pramenil 
z pekne pripravenej akcie, v 52. 
min. z ostrého uhla stihol prih-
rať do päťky Zdenkovi Cigánovi 
a ten na jeden dotyk nekompro-
misne zvýšil vedenie FK Humen-
né. Poistením zisku troch bodov 

bol premenený 
pokutový kop 
z kopačky Nora 
Sališa, po žltej 
karte Mykhaila 
Kroku za faul 
v šestnástke.

IV. LIGA SE-
VER – 1. kolo
FK HUMEN-
NÉ – ZÁMU-

TOV
3:0 (1:0)

Góly: 37. C. 
Vasiľ, 52. Z. Ci-
gán, 76. (11 m) 
N. Sališ.
Žlté karty: 
nikto – 62. M. 
Mihok, 75. M. 
Kroka. Roz-
hodovali: Pe. 
Béreš – V. Gal-
lo, S. Haviarik. 
Divákov: 345.
FK HE: D. Vo-
har – D. Šatník (55. Pe. Petrič-
ko), L. Krajník, M. Dolutovský, 
F. Dolutovský (56. M. Babin), 
M. Porvazník (67. M. Balog), N. 
Sališ, L. Križanovský, J. Bialon-
čík (83. J. Halajčík), C. Vasiľ, Z. 
Cigán (80. V. Kuľha). Tréner: J. 
Valkučák.
FK Tatran: O. Grošaft – M. Kro-
ka, O. Iavoriv, K. Hajduk (67. J. 
Havrilčák), M. Béreš, O. Zuba-
nych, J. Bajus, M. Mihok, J. Mar-

tiník (87. M. Bajus), E. Hotra, M. 
Semanič. Tréner: M. Semanič.

Aktívny a férový zápas dvoch roz-
dielnych výkonnostných skupín 
znásobil samotnú atraktivitu. 
V 13. min. Z. Cigán spracoval 
center a Sališ v lepšej, no ťažkej 
pozícii spoza šestnástky mieril 
ponad bránu. Do útoku zavelil kto 
iný, ako samotný kapitán, ktorý 
sa najprv ešte neúspešne prezen-

Do novej futbalovej sezóny vstúpili 

Kapitáni oboch tímov – Cyril Vasiľ a Mikuláš Béreš.  | FOTO MJK

Norbert Sališ (žlto-modrý dres) sa nie raz takto konfrontoval s brankárom Zámutova, 
Ottom Grošaftom.  | FOTO MJK

Miro Porvazník  (vpravo) hnaný vpred  trénerom Jožkom Valkučákom  i humenskou 
striedačkou. | FOTO MJK

Ukážkové zákroky brankára Zámutova boli súčasťou mnohých akcií FK Humenné. 
| FOTO MJK
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toval krásnou pätičkou v 19. mi-
núte do priestoru brány súpera. 
V 24. min. nevyzrel na brankára 
Grošafta agilný Sališ. Aktívna 
spolupráca humenskej prednej 
divízie – Porvazník, Cigán, Vasiľ, 
Sališ, Križanovský fungovala do-
konale. V 30. min. zahrávali hos-
tia dve štandardky (rohové kopy), 
neuspeli ani raz, keď brankár Do-
minik Vohar bravúrne vyboxoval 
loptu na hornej žrdi. O päť minúť 
horelo pred bránou Zámutova, 
ani tentokrát si Cigán neporadil 
s Grošaftom. Udrelo v 37. min., 
po štandardnej rozohrávke do-
mácich Cyril Vasiľ predbehol 
vybiehajúceho brankára a zavesil 
loptu krížom cez päťku do ľavého 
horného rohu brány – 1:0. Tréner 
Jožko Valkučák vyzýval svojich 

hráčov k hre po 
zemi, keďže až 
príliš veľa stre-
leckých poku-
sov do priestoru 
brány končilo 
nad jej horným 
brvnom. 
Jednobodové vedenie Humen-
čanov nestačilo pre upokojenie 
a kľudný priebeh stretnutia. Mari-
án Dolutovský mal čo premýšľať, 
kým sa rozhodol pre gólovú prih-
rávku z ostrého uhla pri ľavej žrdi 
brány hostí priamo na kopačku 
Zdenka Cigána, ktorý vymietol 
šibenicu len z niekoľkých metrov 
– 2:0. Najkrajšou akciou zápasu 
sa môže pýšiť trojica Vasiľ – Sališ 
– Porvazník, ale posledný meno-
vaný dobre mienenú strelu vyslal 

v 65. min. tesne 

vedľa brány. V 72. min. mal sú-
per vychýlenú mušku. Domáci si 
poistili tri body v 76. min. Zby-
točný faul Mykhaila Kroku stál 
hostí tretí gól. Arbiter vytiahol 
žltú kartu a po konzultácii s čiaro-
vým rozhodcom ukázal na značku 
bieleho bodu. Brankár nevystihol 
dráhu strely Nora Sališa, ktorý 
mieril na opačnú stranu brány 
– 3:0. V 79. min. ponechal Sališ 
prihrávku od Vasiľa lepšie posta-
venému striedajúcemu Balogovi, 
ale ten v dobrej pozícii prestrelil 

popri žrdi. Sališ naservíroval lop-
tu na hlavu M. Dolutovského, no 
aj on zblízka tesne minul bránu. 
Domáci v závere trochu poľavili 
a je len šťastím, že neinkasovali. 
V 89. min. sa Vasiľ chytal za hla-
vu, lopta lizla hornú žrď...

Ostatné výsledky a tabuľka na 
strane 15.

Humenčania víťazne a s najvyššími ambíciami

Vďaka  skvelej  prihrávke  Mariána  Dolutovského  (vpravo)  si 
mohol  Zdenko  Cigán  (vľavo)  otvoriť  strelecký  účet  v  novej 
sezóne.  | FOTO MJK

Dominik  Vohar  si  udržal  čisté  konto. 
| FOTO MJK

C.  Vasiľ  sa  zbavuje  súpera.  Aj  vďaka  dobrým  verdiktom 
hlavného rozhodcu Petra Béreša bol zápas atraktívny aj pre oko 
diváka.  | FOTO MJK

Humenského  malého  „Neymara“  zaujal  vystriedaný  súper 
Kristián Hajduk.  | FOTO MJK

Dohľad organizátorov humenského futbalu je počas domácich 
stretnutí tiež opodstatnený.  | FOTO MJK

Zatiaľ sa to „hýbe“ iba na ihrisku Pri mlyne... | FOTO MJK
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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

H
E

/0047

INZERCIA



PONDELOK
31. JÚLA 2017HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

-MJK-; zdroj: humenne.sk

V tomto období uprostred letných 
prázdnin poniektorí „bojujú“ s tro-
pickými horúčavami, iní sa vyhrie-
vajú na slnečných pobrežiach do-
mácich či zahraničných, takže by im 
možno prišlo vhod aj trochu ľadové-
ho schladenia sa občasného. Ligoví 
a profesionálni hokejisti už pomýšľa-
jú na začiatok novej súťažnej sezóny, 
venujú sa „suchej“ príprave a už len 
čakajú (v prípade, ak nie je možná 
ostrá príprava na ľade) na čerstvú 
vrstvu ľadu na svojich domovských 
zimných štadiónoch. 

Po skončení uplynulej zimnej sezóny sa 
humenskí fanúšikovia tešili z možného 
postupu do prvej ligy. Postupovou bola 
aj naša druhá pozícia z finálového duelu 
play-off, keď MHK Humenné podľahlo 
družstvu MHK Dubnica nad Váhom 1:2 
na zápasy. Po splnení podmienok, kto-
ré stanovil Slovenský zväz ľadového 
hokeja, sa tak mohlo stať a v Humen-
nom by sme tak opäť mohli vzhliadnuť 
stretnutia oku lahodiace. Tie prvoligo-
vé. Po rozhodnutí vedenia klubu MHK 
Humenné a vyhlásení predsedu jeho 
výkonného výboru, Mareka Šmidu, sa 
tak nestane. Klub v riadnom termíne 
nepodal prihlášku do druhej najvyššej 
slovenskej súťaže - Budiš I. liga, na čo 
ho oprávňoval postup do finále play-off 
a konečné druhé miesto v uplynulom 
súťažnom ročníku II. ligy. V nasledujú-
cich riadkoch vám prinášame vyhláse-
nie M. Šmidu zo dňa 2. 6. 2017.
Zostali by len traja humenskí 
hráči
Ak by sme hrali v nadchádzajúcej se-
zóne I. ligu, znamenalo by to, že by 
sme museli vyskladať prakticky nové 
mužstvo, v ktorom by humenskí od-
chovanci takmer nefigurovali. Z ak-

tuálnej súpisky seniorského A-čka by 
nám v prípade I. ligy zostali iba traja 
humenskí hráči. A takéto riešenie 
nám nedáva ani logiku, ani zmysel. 
Nechcem a nebudem hodnotiť prácu 
predchádzajúceho vedenia klubu, kaž-
dopádne dôsledkom nekoncepčného 
prístupu k mládeži v predchádzajúcej 
ére vznikla skutočnosť, že dnes nemá-
me juniorov ani kadetov.
Humenský hokej nemá 
momentálne „juniorku“
Pritom práve juniorský tím je v každom 
klube zdrojom talentovaných domácich 
hráčov pre seniorské A-čko. V doraste, 
ktorý je momentálne našou najstaršou 
mládežníckou kategóriou, máme talen-
ty, ako sú Jaro Šiňanský, Rišo Duhoň, 
Jakub Vasilega či Dávid Labanc. Cha-
lani však dosiahli juniorský vek, my 
juniorku nemáme, preto im musíme 
aktuálne hľadať miesto na hosťovanie 
v iných kluboch. Aby mohli v nadchá-
dzajúcej sezóne vôbec hrať, vyhrať sa a 
byť tak v sezóne 2018/2019 pripravení 
nielen pre našu juniorku (ktorú v sezó-
ne 2018/2019 spúšťame), ale potenciál-
ne aj pre seniorské A-čko.
Vnímame to tak, že seniorské A-čko 
je v hierarchii každého klubu vrcho-
lom a má skutočný zmysel iba vtedy, 
ak pre odchovancov klubu predstavuje 
zavŕšenie ich doterajšieho športového 
vývoja v mládežníckych kategóriách 
v rámci daného klubu a súčasne výcho-
disko pre ich ďalšie hokejové napredo-
vanie, v našej extralige alebo zahranič-
ných súťažiach. Dnes sme jednoducho 
nútení počkať, kým nám mladší hráči 
do juniorky dorastú.
Je jasné, že žiaden hokejový tím nemô-
že byť postavený výlučne na domácich 
hráčoch. Ale od prevzatia vedenia klu-
bu v júli minulého roka uplatňujeme 
princíp, podľa ktorého základ tímu mu-
sia tvoriť domáci hráči, okolo ktorých 

sa následne tím skladá. Tomáš Petro, 
Filip Vaško, Rišo Ficko, Ľubo Buraľ, 
Vlado Čopák, Erik Dzoba, Adam 
Suvák, Slavo Maury, Rišo Kačurik, 
Ivan Fedorko a nakoniec aj Vlado Sliv-
ka, to všetko sú humenskí hráči, ktorí 
svojimi výkonmi a prístupom v minulej 
sezóne iba potvrdili, že tento model je 
správny a funkčný.
Hrať prvú ligu by znamenalo 
koniec tímu v aktuálnej 
zostave
Prvá liga je plne profesionálna súťaž, 
ktorá vzhľadom na tréningový proces 
a program zápasov počas týždňa neu-
možňuje, aby ju hrali hráči, ktorí sú za-
mestnaní. Pre nás to znamená, že naši 
hráči, ktorí v minulej sezóne vybojovali 
strieborné medaily, by boli nútení, prá-
ve s ohľadom na svoje zamestnania a 
pracovné povinnosti, svoje účinkova-
nie v MHK Humenné ukončiť. Hovo-
ríme teraz nielen o našom kapitánovi 
Jurajovi Dancsákovi alebo brankárskej 
jednotke Tomášovi Petrovi, ale takmer 
o všetkých hráčoch.
Z našich hráčov, ktorí sa v priebehu 
minulej sezóny skvele zohrali a fungu-
je medzi nimi aj „chémia“, by nám pre 
potreby I. ligy v nadchádzajúcej sezóne 
zostali maximálne štyria hráči. Teda ani 
jedna formácia. V júli 2017 to bol pres-
ne rok, čo sme klub prevzali. Za toto 
obdobie sme rozbehli viacero projektov, 
ktorých cieľom je koncepčný a udrža-
teľný rozvoj hokeja v Humennom.
Iste si pamätáte, že minulú sezónu 
sme až do polovice novembra odohra-
li mimo domáceho prostredia, keďže 
strecha humenského štadióna zatekala 
a prakticky celá sa musela zrekonštru-
ovať. Kompletne sa zrekonštruovalo 
zázemie štadióna a rozbehla sa moder-
nizácia jeho technologických častí.
Začíname opätovne od detí
Opätovne sa začali organizovať nábo-

ry detí do predprípravky. Organizovali 
sme hodiny korčuľovania pre humen-
ské školy a škôlky, v rámci ktorých pre-
šlo štadiónom a rukami našich trénerov 
približne sedemsto detí týždenne. Túto 
sezónu plánujeme vybudovať na šta-
dióne v spolupráci s naším partnerom 
špičkové tréningové hokejové centrum. 
V neposlednom rade, s našimi priateľ-
mi z jednej hokejovej veľmoci rokuje-
me o projekte, ktorý, ak sa podarí, bude 
na Slovensku unikátom.
Preto, ak si vyberáme v prípade se-
niorského hokeja v tejto sezóne „time 
out“, ktorý potrebujeme na konsolidá-
ciu tímu a jeho doplnenie o mladých 
hráčov z Humenného, nevnímame to 
ako krok späť. Je to pre nás prejav kon-
cepčného prístupu, ktorý je prostried-
kom k dlhodobo udržateľnému rozvoju 
hokeja v našom meste.
Sme presvedčení, že sme sa 
rozhodli správne
Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené 
skutočnosti sme chceli a museli prijať 
zodpovedné, férové a čestné rozhodnu-
tie... voči klubu, hráčom, fanúšikom, 
mestu, našim malým hráčom a ich 
rodičom. Chceme, aby sa humenský 
hokej a v konečnom dôsledku aj slo-
venský hokej, ktorého základ je práve 
v kluboch ako je ten náš, rozvíjal, a 
preto chceme a budeme postupovať 
koncepčne.
Sme si vedomí, že toto rozhodnutie 
urobí nášho fanúšika, ktorý je neodde-
liteľnou súčasťou nášho klubu a vďaka 
ktorému sme mali suverénne najvyššiu 
návštevnosť v druhej lige, smutným. 
Ale sme presvedčení, že naše rozhod-
nutie je čestné a zodpovedné a preto 
správne. Veríme, že fanúšikovia MHK 
Humenné toto rozhodnutie nielen po-
chopia, ale aj podporia. Veď cieľ máme 
rovnaký... (uvádza sa vo vyhlásení z 2. 
6. 2017)

Prvá hokejová liga sa „odkladá“. Základ seniorov musia tvoriť Humenčania
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FORTUNA LIGA – 2. kolo
Nitra – Zemplín Michalovce 0:0, 
Podbrezová – Trnava 1:2, Trenčín 
– Dunajská Streda 1:2, Žilina – 
Prešov 2:3, Slovan Bratislava – 
Zlaté Moravce 2:1, Ružomberok 
– Senica 4:0.

Slovan Bratislava 2 2 0 0 7:2 6
Trnava 2 2 0  0 3:1 6
Dunaj. Streda 2 2 0 0 3:1 6
Nitra 2 1 1 0 1:0 4
Ružomberok 2 1 0 1 5:2 3
Trenčín 2 1 0 1 3:3 3
Zlaté Moravce 2 1 0 1 3:3 3
Prešov 2 1 0 1 4:7 3
Michalovce 2 0 1 1 0:1 1
Žilina 2 0 0 2 2:4 0
Podbrezová 2 0 0 2 1:3 0
Senica 2 0 0 2 1:6 0

II. LIGA – 1. kolo
Šamorín – Trebišov 2:0, Loko-
motíva Košice – Zvolen 2:1, 
Skalica – Komárno 3:1, Barde-
jov – Spiš. Nová Ves 4:0, Lip-
tov. Mikuláš – Žiar nad Hronom/
Dolná Ždaňa 2:0, Žilina B – Inter 
Bratislava 4:2, Sereď – Poprad 
0:2.

III. LIGA, VÝCHOD – 1. kolo
Snina – Krompachy

4:1 (0:0)

Góly: 46., 57. (11m) a 90. O. 
Vyshnevskyi, 58. Pe. Hišem – 49. 
F. Uhrín. ČK: nikto – 67. M. Košč 
(po 2. ŽK). 

Za úmornej horúčavy privítali 
Sninčania nováčika z Krompách, 
ktorý sa predstavil vo veľmi do-
brom svetle  a prehra o tri góly je 
pre nich veľmi krutá. 
Úvod patril domácim, ale z 
územnej prevahy si gólovú šan-
cu nevypracovali. Ako na to im 
v 9.min. ukázali hostia, keď po 
rýchlej akcii Hagarova strela tre-
la žrd. V 11.min. po zbytočnej 
strate lopty fauloval pred 16-kou 
Slejzáka za kartu Šmajda, strela 
Gibalu z 20m skončila v múre. V 
12.min. sa Vyshnevskyi uvoľnil, 
ale namiesto strely prihrával 
veľmi nepresne. V 13.min. trest-
ný kop Popoviča z 30m vystrašil 
hosťujúceho brankára. V 14.min. 
vystrelil Bednár odrazenú loptu 
po hlavičkovom súboji z hranice 
16-ky tesne vedľa. V 20.min. 
opäť pohrozili hostia, rýchly 

protiútok zakončil Slejzák sla-
bou strelou vedľa. V 22.min. sa 
dravý Slejzák opäť ocitol v šan-
ci, prihral Hagarovi a Lojka sa 
vyznamenal, keď prudkú strelu 
zvnútra pokutového územia vyr-
azil na roh. V 24.min. po dlhom 
pase hlavičkoval Bednár, obranca 
odkopol loptu na roh, po ktorom 
Hišem z prvej tyče hlavičkoval 
tesne vedľa. V 27.min. po 
hlavičke Bednára a priťuknutí 
Vyshnevského vystrelil Jankaj, 
zblokovanú strelu brankár hostí 
vytiahol zo šibenice. V 29.min. 
podnikli hostia ďalšiu peknú ak-
ciu, na konci ktorej Uhrín v páde 
zakončil tesne vedľa. V 33.min. 
našiel Bednár spätnou prihrávk-
ou Popoviča, jeho volej z hranice 
16-ky preletel nad. V 37.min. po 
Bednárovej prihrávke vystrelil 
Vyshnevskyi, jeho zblokovanú 
strelu odhlavičkoval v 5-ke obran-
ca hostí. V 40.min. kopali hostia 
trestný kop od postrannej čiary, 
prudkú prízemnú loptu v posled-
nej chvíli odkopol Balko na aut. 
V 44.min. kopol Pčola trestný kop 
pred bránku, kde padol Lukáč, 
faul sa nepískal a obrancovia stih-
li nebezpečenstvo uhasiť.
Aj II. polčas začali domáci veľmi 
dobre. V 46.min. po Skvašíkovej 
akcii, prihral Jankaj do 5-ky, kde 
sa najlepšie zorientoval Vysh-
nevskyi, zblízka dotlačil loptu do 
siete a poslal domácich do vede-
nia. V 48.min. Skvašík strelou 
zo 40m neprekvapil hosťujúceho 
brankára. Hostia ihneď kontrov-
ali, v 49.min. po peknej akcii na 
ľavej strane bol Uhrín prvý pri 
lopte a zblízka prestrelil Lojku.  
V 54.min. poslal Vyshnevskyi 
do šance Bednára, ale ten ani na 
dvakrát  netrafil v obrovskej šanci 

loptu. V 57.min. vnikol Bednár 
do 16-ky, bol faulovaný Koščom 
a nariadený pokutový kop Vysh-
nevskyi bezpečne premenil. Po 
rozohraní získali Sninčania loptu, 
Bednár bol pri svojom individuál-
nom prieniku pred 16-kou faulo-
vaný, rozhodca ponechal výhodu 
lebo loptu sa dostala k Hišemovi, 
a ten krásnou strelou do opačnej 
šibenice dal tretí gól domácich. 
Hra sa na chvíľu ukľudnila, 
vzápätí hostia prišli o v strede 
ihriska zbytočne faulujúceho 
Košča a domáci začali hrať pre-
silovku. V 76.min. sa dostal do 
šance Markulík, ale jeho poho-
tová strela skončila tesne vedľa. 
V 80.min. dali o sebe vedieť 
domáci striedajúci mladí hráči 
Fedorka a Plevka, ich pekná ak-
cia skončila nepresnou prihrávk-
ou na voľného Vyshnevského. 
V 83.min. sa po Plevkovej akcii 
dostal k zakončeniu Fedorka, jeho 
umiestnenú strelu vyrazil brankár 
hostí na roh. V 87.min. krásne ko-
pnutý trestný kop Skvašíka vyra-
zil brankár hostí na roh. Po rohu 
hlavičkoval v páde Pčola vedľa. 
V 89.min. hostia pohrozili, ale 
peknú akciu zakončili nepresnou 
spätnou prihrávkou. V 90.min. 
si center Hrehu pekne spraco-
val Vyshnevskyi, po kľučke na 
obrancu sa dostal pred brankára 
a chladnokrvne dal štvrtý gól 
domácich a zavŕšil svoj hetrik.

Jaro Uchytil

•	 Vranov – V. Revištia 5:0, Gi-
raltovce – Bardejovská Nová Ves 
1:0, Vyšné Opátske – Šarišské 
Michaľany 2:1, Lipany – Rožňa-
va 5:0, Plavnica – Sabinov 4:1, 
Svidník – Stropkov 0:1, Svit – 
Prešov B 1:7.

IV. LIGA, SEVER – 1. kolo
Radvaň nad Laborcom – 

Spišské Podhradie 
2:0 (1:0)

G: 31. D. Legdan, 84. M. Paľo.

Záhradné – Ptičie 
2:0 (2:0)

G: 17. M. Kondžura, 24. J. Ange-
lovič.

Soľ – Medzilaborce 
1:0 (0:0)

G: 48. L. Hricov.

•	 Kračúnovce – Poprad B 
3:3, Veľký Šariš – Fintice 0:1, 
Raslavice – Ľubotice 2:3, Pušovce 
– Gerlachov 1:4, FK Humenné – 
Zámutov (str. 12-13).

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
1.kolo - 6. 8. 2017 o 16.30 hod. * 
Pakostov – Vyšný Žipov, Jasenov 
– Vyšný Hrušov, Kamenica nad 
Cirochou – Sečovská Polianka, 
Sedliská – Ulič, Stakčín – Ko-
chanovce/Brekov, Hencovce – 
Bystré, Sačurov – Nižný Hrušov. 

I.TRIEDA ObFZ HE
1.kolo, 5. - 6. 8. 2017 * Borov 
– Lackovce, Lieskovec – Nižné 
Ladičkovce, Dlhé nad Cirochou 
– Ohradzany, Nižná Sitnica – 
Krásny Brod, Lukačovce – Vyšná 
Sitnica, Ubľa – Belá nad Ciro-
chou, Koškovce – Udavské.

II.TRIEDA ObFZ HE
1.kolo - 6. 8. 2017 * Oľka – 
Turcovce, Rokytov pri Humen-
nom – Ňagov, Družstevník nad 
Laborcom – Hrubov, Kochanovce 
– Habura, Brestov má voľno.

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS A KAM ZA FUTBALOM

H
E

-S
/0042

INZERCIA

INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749 
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„Fénixáci“ sa oboznamovali so životom na salašoch a s remeslami valašskej kultúry
Mgr. Jozef Talarovič, Snina

V rámci aktívnej 
ochrany a pro-
pagácie kultúr-
no-pr írodného 
potenciálu Kar-
pát vytvorením 

medzinárodnej kultúrnej trasy – TRASA 
VALAŠSKEJ KULTÚRY, realizuje Detská 
organizácia FÉNIX Snina projekt z Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014-2020, v spolupráci 
s partnermi zo Slovenska a Poľska, ktorý je 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja. 

Jednou z aktivít je nedávno zrealizovaný zážit-
kový kemp „NA SALAŠI“ v zariadení Vihor-
lat resort v oblasti Sninských rybníkov, kde sa 
dvadsať účastníkov pod vedením zodpovedných 
vedúcich oboznamovali so životom  na salašoch 
a s remeslami valašskej kultúry.  

Prvé stretnutie s ovečkami absolvovali deti 
v Animoterapeuticko-jazdeckom centre MVDr. 
Vladislava Juška v Snine, kde sa oboznámili so 
životom oviec pri slovnom i ukážkovom výklade 
„baču“ Dominika Giča. Zároveň si deti pozreli 
zblízka aj ďalšie hospodárske zvieratá. Absol-
vovali aj prehliadku centra mesta Snina, kde si 
pozreli jej dominanty a zoznámili sa s krajom, 
v ktorom sa nachádzajú. Popoludní si upravovali 
pomocou ihly, nite a rôznych folklórnych stúh 
staré košele na bačovské a jednu chatku si vyzdo-
bili ako kolibu.
Zážitkový kemp bol obohatený aj remeselnými 
tvorivými dielňami. Jeho účastníci sa naučili rôz-
nym zručnostiam. Jeden deň ich remeslu priúčal 
rezbár - korytár Juraj Kanaloš vyrezávať lyžice z 
vŕbového dreva.  Nasledujúci deň sa niesol v tka-
ní na krosnách pod dozorom tkáčok z Dlhého nad 
Cirochou. Pavlína Krivjančinová, Helena Pav-
lovčinová a Anna Hančariková odovzdávali svoje 
dlhoročné skúsenosti mladej generácii. Prácu na 
malých krosienkach skúšali pod vedením Mgr. 
Ľubice Talarovičovej. Popoludní pokračovali v 
práci na kolovrátkoch, keď si mohol každý skúsiť 
pradenie ovčieho rúna. 
Večerný program bol spestrený o pozorovanie Ju-
pitera a ďalších objektov na letnej oblohe vďaka 
odborným pracovníkom priamo v Astronomic-
kom observatóriu na Kolonickom vrchu.
Rezbár Dušan Antolík ukázal deťom nasledujúci 
deň, ako vyrezať a vyzdobiť pastiersku palicu. 
Vyrezali si nádherné vzory na  palice, ale s hor-
nou časťou im predsa pomohol sám rezbár. 
Poznávanie zaujímavostí okolia Sniny bol na-
plánovaný na piatok. Najprv to bola návšteva 
dreveného kostolíka v Kalnej Roztoke, no aj ma-
lého stáda oviec u baču Kuba. Cestou po okolí 
nechýbala ani zastávka v obci Ulič na prehliadku 
mini-galérie drevených kostolíkov a Brány do 

Polonín, či cestou späť drevený kostolík v obci 
Topoľa a vyhliadka na vodnú nádrž Starina. Za-
ujímavou bola aj návšteva ovčinca v Dlhom nad 
Cirochou, kde po zaujímavom výklade Ing. Jana 
Hrehu nasledovala ochutnávka ovčieho syra.

V závere týždňového pobytu  „Na salaši“ sme 

skonštatovali, že valaš-
ské tradície úplne neza-
nikli, no samotné ovčiarstvo je na ústupe. Účast-
níci kempu si v rámci tvorivých dielní vyskúšali 
základné zručnosti pri spracovaní ovčej vlny, ako 
aj rezbárske umenie. Najbližšou aktivitou v rámci 
projektu bude kulinársky  workshop „Valachova 

vareška“, ktorý sa uskutoční už onedlho, 19. au-
gusta tohto roku, v priestoroch Ubytovne Jurčišin 
v obci Ladomirov, na ktoré pozývame aj širokú 
verejnosť. Deti a mládež sa tam budú učiť variť 
bryndzové halušky pod odborným dohľadom.

Pri ovečkách v AJC Snina. | FOTO ARCHÍV FENIX Začíname  tkať  s  Pavlínou  Krivjančinovou. | FOTO 
ARCHÍV FENIX

U baču v Kalnej Roztoke | FOTO ARCHÍV FENIX

Korytár Juraj Kanaloš v akcii. | FOTO ARCHÍV FENIX

Pradenie na kolovrátkoch. | FOTO ARCHÍV FENIX

Pozdrav detí z rozlúčkového večera. | FOTO ARCHÍV FENIX

Galéria kostolíkov v Ulič | FOTO ARCHÍV FENIX


