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Sninčania sa snažia
oživiť a spropagovať
pastierske remeslo

Viac na str. 3

HUMENNÉ: Na mestskom
cintoríne začali s výrubom
stromov, vysadia tam 200
nových
Viac na str. 7

O kreslo krajského poslanca má v obvodoch
Humenné a Snina záujem 68 kandidátov
Už o necelý mesiac 4. novembra si obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK)zvolia nového župana a krajských
poslancov. Vo volebnom obvode Humenné má o poslaneckú stoličku záujem 47 kandidátov a v obvode Snina 21.

Humenné, Snina, tasr, Milan Potocký, ilustračné foto: Milan Potocký

Voliči v Prešovskom kraji
budú rozhodovať o 62 poslaneckých mandátoch v 13
volebných obvodoch. Vo volebnom obvode č. 2 v okrese
Humenné si obyvatelia zvolia do krajského parlamentu
5 poslancov. O poslanecký
mandát má záujem až 47
kandidátov. Vo volebnom

obvode č. 9 v okrese Snina si
môžu obyvatelia zvoliť troch
poslancov. O poslanecké
kreslo sa v tomto volebnom
obvode uchádza 21 kandidátov. Zoznam kandidátov
v spomínaných obvodoch je
naozaj pestrý. O poslanecký
mandát majú záujem občianski aktivisti, podnikatelia,
dôchodcovia, riaditelia úradov, prednostovia, mestskí

poslanci, robotníci, lekári,
manažéri, starostovia, ale aj
študenti.

Zoznam kandidátov
vo volebnom obvode
Humenné

O kreslo krajského poslanca
sa uchádzajú: technik Michal Babin (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA), dôchodca Jozef
Babják (SDKÚ-DS), zástupca

vedúceho predajne Jozef Bajkó(Strana práce), regionálna
koordinátorka Darina Barančíková (Strana občianskej
ľavice), majster drevovýroby
Marek Basala (Strana práce), kontrolór Štefan Behun
(SNS), súkromný podnikateľ
Pavol Brek (Úsvit), externá
konzultantka Marta Burdová
(Šanca), občianska aktivistka Mária Cehelská (Strana
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občianskej ľavice), manažér predaja Peter Demjan
(Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko), riaditeľ odboru ÚPSVaR Michal Druga
(SMER-SD), starosta Jozef
Fedorko(SMER-SD), robotník Peter Ferenc (Občianska konzervatívna strana),
veterinárny lekár Ján Ferko
(SMER-SD), lekár Tibor Focko (SMER-SD), podnikateľ
Miroslav Gajdoš (Nezávislosť a jednota), manažérka
oddelenia Lucia Gombitová (Úsvit), manažér Rudolf
Gregorovič
(MOST-HÍD),
výpravca ŽSR Martin Greš
(Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko), občiansky
aktivista Stanislav Hančár
(Nezávislosť a jednota), pedagóg Ivan Hopta (Úsvit),
invalidný dôchodca Dušan
Hrabec (Nezávislosť a jednota), predavač Marek Hudák
(Úsvit), riaditeľka ÚPSVaR
Monika Chomová (MOSTHÍD), vedúci predajne Ondrej Chovanec(SNS), manažér Marián Kovaľ
(SNS), zamestnanec samosprávy
Peter Kulan (KDH,
SaS,
OĽaNO,
NOVA), obchodný zástupca Pavel
Legeza (Kotleba
- Ľudová strana
Naše Slovensko),
technik
Martin
Lichman (KDH,
SaS,
OĽaNO,
NOVA),finančná
poradkyňa Hana
Loziaková (MOSTHÍD), študent Michal Macko (Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko),
starosta
obce

Martin Meričko (KDH, SaS,
OĽaNO,
NOVA),prednosta okresného úradu Ondrej
Mudry (SMER-SD), vedúci
drevovýroby Marián Paško
(Úsvit), riaditeľ správy NP
Mário Perinaj (MOST-HÍD),
vedúci odboru Peter Pipák
(SNS), študentka Romana
Porochnavá(Sieť), zástupca
primátorky mesta Andrej Semanco (nezávislý kandidát),
dôchodca Ladislav Sninčák
(SDKÚ-DS), dôchodca Peter
Šamudovský (KSS), robotník Lukáš Šandor (Európska
demokratická strana), vedúca tanečnej skupiny Emília
Šmaťová (MOST-HÍD), študent vysokej školy Tomáš
Šudík (KDH, SaS, OĽaNO,
NOVA),pôrodná asistentka
Helena Ufnárová, (SME RODINA-Boris Kollár), referent
odboru Marián Vojtko(SNS),
stavebný robotník Peter
Vorobel( Strana zelených),
právnička Gabriela Želizňáková (nezávislý kandidát).

Zoznam kandidátov v
obvode Snina

V obvode Snina kandidujú: živnostník Patrik Baloga, (MOST-HÍD), riaditeľka
SZUŠ Merilin Edita Barančíková (Šanca), politológ Peter
Cimbaloš (Úsvit), Maroš Červeňák(Strana zelených), živnostník Patrik Gerba (Kotleba
- Ľudová strana Naše Slovensko), právnik Dušan Hačko
(SNS), lekár Lukáš Harmaňoš
(SNS), starosta Ján Holinka
(SNS), živnostník Ján Chovanec(nezávislý kandidát),
živnostník Peter Karľa(KDH,
SaS, OĽaNO, NOVA),konateľ
Miroslav Kulík (KSS), starosta Ladislav Ladomirjak
(SMER-SD), sekretárka Miriama Lojková (Strana práce),
primátor Štefan Milovčík(KDH, SaS, OĽaNO, NOVA),
profesionálny vojak vo výslužbe Jozef Savka (MOSTHÍD), starostka Nadežda
Sirková (SMER-SD), lesný
inžinier Martin Šebák (KDH,
SaS, OĽaNO, NOVA), lesník
Pavol Šebák (MOST-HÍD),
opatrovateľka Mária Švajková (Úsvit), vedúca predajne
Mária Telehaničová (Úsvit),

prednosta okresného úradu
Michal Vohar (SMER-SD),

Županom chce byť 12
kandidátov

Volebná komisia pre voľby
do vyšších územných celkov
(VÚC) v Prešovskom kraji
zaregistrovala 12 kandidátov
na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja
(PSK). O post predsedu PSK
sa uchádzajú František Bednár z Popradu (Nezávislosť a
Jednota), Ján Garaj z Prešova (nezávislý), Pavol Gašper
z Popradu (nezávislý), Andrej
Gmitter z Bardejova (nezávislý), súčasný predseda PSK
Peter Chudík zo Záborského
(Smer-SD), Milan Majerský
z Levoče (KDH, SaS, OĽaNO,
NOVA), Eduard Markovič z
Popradu (nezávislý), Jozef
Mihalčin z Vranova nad Topľou (ĽSNS), František Oľha
z Prešova (Šanca), Miroslav
Škvarek zo Svitu (SNS), Milan Šteiner z Prešova (Strana
zelených Slovenska) a Jozef
Šváč z Prešova (Nový parlament). Komisia zaregistrovala
503 kandidátov na
poslancov do Zastupiteľstva PSK.
Vo volebnom obvode Bardejov (37
kandidátov), Humenné (47), Kežmarok (39), Levoča
(25), Medzilaborce
(9), Poprad (76),
Prešov (100), Sabinov (33), Snina
(21), Stará Ľubovňa (27), Stropkov
(17), Svidník (18),
Vranov nad Topľou
(54). Informácie sú
zverejnené na webstránke PSK aj s
menami zaregistrovaných kandidátov.
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Sninčania sa snažia oživiť a spropagovať pastierske remeslo
Tradičný chov oviec a bačovské remeslo sa snaží spropagovať Detská organizácia Fénix, o. z., zo Sniny, ktorá sa zapojila do zaujímavého
cezhraničného projektu. Jeho cieľom je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva.
Milan Potocký, Snina

Predseda Detskej organizácie Fénix, o. z., Územný spolok Snina Jozef Talarovič vysvetlil, že od apríla
tohto roka sa zapojili do projektu
poľsko-slovenskej spolupráce s názvom Trasa valašskej kultúry. Jeho
cieľom je poodhaliť širokej verejnosti takmer všetko, čo súvisí s chovom
oviec, pastierstvom a valašskou kultúrou. Do projektu sa zapojilo päť
partnerov zo Slovenska a 5 z Poľska.
Cieľom projektu je ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia a zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Celý projekt
je veľmi bohatý na aktivity. Fénix sa
stará o to, aby remeslo pastierstva a
ovčiarstva opäť ožilo a dostalo sa viac
do povedomia. „Zmapujeme ovčiar-

stvo v regióne, rozšírime vedomosti
a zručnosti v tejto oblasti, zatraktívnime remeslo najmä pre deti a mladých ľudí,“ vysvetlil Talarovič.

Učili sa variť obed z bryndze

Spresnil, že spolu s ďalšími partnermi organizujú rôzne kulinárske
workshopy. Jedným z nich bolo aj
podujatie s názvom Valachova vareška v Ladomírove, ktoré sa uskutočnilo v polovici augusta. Deti a ich
rodičia sa naučili niečo o zdravej výžive, pravidlách varenia a stolovania,
ale aj to, prečo je májová bryndza
najvyhľadávanejšia. Naučili sa variť
v kotlíku a pripravovať obed z bryndze. Zaujímavým bol aj zážitkový
kemp na salaši, ktorý sa uskutočnil
v polovici júla na Sninských rybníkoch. Deti navštívili salaš a pozreli
si, ako sa pasú ovce, učili sa pracovať
s vlnou, priasť a tkať, vyrezávať ly-

Sninský kaštieľ navštívilo viac turistov

Od 1. mája do 30. septembra 2017 v kaštieli prebehla už štvrtá letná turistická
sezóna. Počas nej bolo pre návštevníkov kaštieľa pripravených množstvo
zaujímavých podujatí. Oproti minulému roku zaznamenali aj nárast turistov.
Žofia Čopová, Snina

Okrem festivalov My sme Snina, 1.
detský letný festival, ktoré sa po roku
znova vrátili na nádvorie kaštieľa, to
boli v prvom rade výstavy. V Hobbygalerke bola v máji predstavená skoro 60-ročná história zápasenia na
výstave Zápasenie pod Sninským kameňom. Po nej nasledovala História
dychovej hudby v Snine, kde sa vďaka
infopanelom návštevníci oboznámili
s vývojom dychovej hudby v Snine,
ktorej začiatky siahajú do 30. rokov
minulého storočia. V letných mesiacoch júl a august si prišli na svoje
milovníci výtvarného umenia na výstave M. Hodor: Denník Lyrika, na
ktorej boli predstavené olejomaľby
tematicky zamerané na krajinu, faunu
a flóru. Galerijné oddelenie počas leta

dýchalo históriou mesta Snina vďaka
výstave pod názvom Snina v objektíve času. V troch miestnostiach viselo
200 fotografií. Výstava mala interaktívny charakter, do ktorej bola zapojená aj verejnosť. V mesiaci september,
ktorý bol posledným mesiacom letnej
turistickej sezóny, bola už tradične
sprístupnená výstava XXIV. Medzinárodného výtvarného festivalu, ktorý
organizuje Galéria Andreja Smoláka.
Pre milovníkov vážnej hudby sa uskutočnili dva koncerty - Symphonic
News Quartet a Lotz trio. Druhí menovaní vystúpili vrámci slávnostného
uvedenia publikácie Kaštieľ v Snine.
Ide o plnofarebnú knihu s poloplátenou tuhou väzbou rozmerov 20 x 25
cm a pozostáva zo sto strán textu a
obrazových príloh. Autormi publikácie sú Dr. Daniela Pellová a Ing. Mi-

žičky a bačovskú
palicu, ale aj základy ovčiarstva
a ako sa starať
o ovečky. Druhý
detský kulinársky workshop sa
uskutočnil tento
víkend v sobotu
7. októbra v obci
Ladomírov. Pod- Tradičný chov oviec a bačovské remeslo sa snaží spropagovať Detská
ujatie s názvom organizácia Fénix, o. z., zo Sniny. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
Bačov
ražeň
prinieslo návštevníkom intenzívny kojovať svoje záľuby a potreby, zdogastronomický zážitok. Návštevníci konaľovať svoje vedomosti, získavať
podujatia sa okrem základných pra- nové zručnosti, nájsť priateľstvo a
vidiel práce v kuchyni, stolovania úctu kamarátov, môžu sa spoľahnúť
a výzdoby naučili pripravovať bačov- na pomoc a pomáhať iným. Fénix je
ské jedlá. Workshop bol spojený aj organizáciou s celoslovenskou pôs ochutnávkou pripravených jedál. sobnosťou, ktorá vznikla v roku 1991
Detská organizácia Fénix je dobro- v Bratislave. Územná Správna rada v
voľná organizácia detí, mládeže a do- Snine vznikla v roku 1997.
spelých, v ktorej môžu členovia usporoslav Buraľ. Kalendárium najnovších
rokov „života“ v kaštieli spracovala
Mgr. Viktória Capová. Kniha zahŕňa
700-ročné obdobie histórie Sniny nasmerovanej na kaštieľ a jej majiteľov.
Už po tretíkrát sme sa zapojili do projektu Legendarium GO!, vďaka ktorému do kaštieľa našlo cestu znova viac
návštevníkov. Svoju návštevnosť má
aj stála muzeálna expozícia Ozveny
Sniny, v ktorej sú vďaka infopanelom
a lektorom návštevníci oboznámení
so 700-ročnou históriou nášho mesta.
Po ukončení letnej turistickej sezóny
môžeme skonštatovať pozitívny nárast počtu turistov, ktorý sa každým
rokom zvyšuje. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast o 10 percent. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí navštívili Sninský
kaštieľ, rozprávali o nás a dali o nás
vedieť svojim známym.

Zaujímavé podujatia pripravujú aj v zime

Zimná sezóna, ktorá bude trvať do 30.

apríla 2018 prinesie taktiež množstvo
zaujímavých podujatí, preto vás na ne
vopred pozývame. V mesiaci október
budú otvorené výstavy – Milan Špak:
Kvety dobra (6.10.2017 o 17.00 hodine), Futbal pod Sninským kameňom
(10.10.2017 o 17.00 hodine). Prvá výstava je zameraná na vizuálne umenie
a prezentujú ju veľkoformátové olejomaľby s meditatívnou témou. Výstava Futbal pod Sninským kameňom
priblíži 90-ročnú históriu sninského
futbalu. Okrem toho sa v októbri
uskutoční podujatie Historické boje o
Sninu, konkrétne v sobotu 14. októbra
so začiatkom o 13.00 v historickom
parku. Do konca roka sa môžete tešiť
ešte na pripravovanú výstavu Zemplínska karička, v ktorej bude svoju
prácu prezentovať 12 autorov strednej
generácie pochádzajúcich zo Zemplína. Ide o prvý generačný regionálny
“manifest”.
Ďakujeme vám za vašu priazeň a veríme, že si aj v zimnom období nájdete
cestu do Sninského kaštieľa.
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Máriu zo Sniny pohrýzol pes
Pes vybehol na cestu, 68-ročnú ženu zvalil na zem a začal ju hrýzť do
hlavy a do pravej ruky.
mpo, Snina x

Majiteľkou útočného psa je
26-ročná Eva zo Sniny. Poverený príslušník Obvodného
oddelenia Policajného zboru
v Snine už voči nej vzniesol
obvinenie pre prečin ublíženie
na zdraví. V mesiaci júl tohto
roku dopoludnia v rekreačnej
oblasti Barnova Rika v obci
Zemplínske Hámre Eva ako
majiteľka psa plemena americký stafford terriér umožnila
svojmu psovi voľný pohyb. Pes
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vybehol na cestu, kde sa práve
nachádzala 68-ročná miestna
pani menom Mária. Ženu pes
zvalil na zem a začal ju hrýzť
do hlavy a do pravej ruky. Napadnutá žena utrpela zranenia,
ktoré si podľa lekárskej správy
vyžiadali dobu liečenia v trvaní
36 dní. Obvinená mladá žena
je momentálne stíhaná na slobode, ak sa jej vina preukáže,
hrozí jej trest odňatia slobody
až na jeden rok. Informoval
prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.

Kuriózna nehoda v Snine. Fúrik
s kradnutou kukuricou zasiahol vlak
Dušan zo Sniny ukradol kukuricu a naložil ju do fúrika. Keď prechádzal
cez železničné priecestie, fúrik zachytil prichádzajúci vlak.
mpo, Snina

56-ročný Dušan bol obvinený z prečinu krádeže. Prípadom sa zaoberá
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Snine. Tento Sninčan 26. septembra podvečer v podnapitom stave
v katastrálnom území rodného mesta, v lokalite zvanej Kovačana, bez
povolenia natrhal 40 kusov kukurice. Takto získanú kukuricu si naložil

do fúrika, ktorý mal so sebou, a chcel
s ním prejsť cez železničné priecestie
bez závor, čo sa mu ale nepodarilo.
„Fúrik zachytil prichádzajúci vlak.
Škoda krádežou bola vyčíslená na 10
eur. Dušan bol umiestnený do cely
policajného zaistenia, ak sa mu vina
preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky,“ informovala
prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Humenčan kopal do
zaparkovaných osobných áut
Humenskí policajti obvinili z prečinu poškodzovania cudzej veci
27-ročného muža z Humenného.
Obvinený muž ešte koncom februára tohto roku v nočných hodinách
na Ulici SNP v Humennom bezdôvodne nohou kopal do tam zapar-

kovaných osobných áut. „Svojím
konaním poškodil Mercedes Benz
A 170, na ktorom vznikla škoda vo
výške 358 eur, a Renault Thalia, na
ktorom vznikla škoda vo výške 156
eur. Obvinený Humenčan je stíhaný na slobode,“ uviedol prešovský
krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik.

vzlete zo svojej základne smeroval do Sniny. Lekár leteckých
záchranárov si zraneného muža
prevzal na vhodnej pristávacej
ploche. Po preložení na palubu

vrtuľníka ho v stabilizovanom
stave pri vedomí previezli na
Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
v Košiciach.

mpo, Humenné

Pilčíka privalil strom, nehodu neprežil
Muž po úraze v lese potreboval letecký transPilčík, ktorého 29. septembra vo port do nemocnice
tasr, Snina

Vojenskom obvode Valaškovce
pri obci Kamienka v Humenskom okrese privalil strom,
nehodu neprežil. Smrteľný pracovný úraz, následkom ktorého
zomrel 43-ročný muž, sa stal
dopoludnia pri ťažbe dreva. „Išlo
o civilnú osobu - zmluvného dodávateľa prác Vojenských lesov
a majetkov SR. Vec vyšetruje
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom. Bližšie
informácie zatiaľ nie sú známe,“
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.    

Leteckí záchranári z Košíc pomáhali aj 47-ročnému mužovi,
ktorého počas lesných prác zasiahol konár, následkom čoho utrpel rozsiahle poranenia, najmä
v oblasti tváre. Ako informovala
hovorkyňa leteckých záchranárov Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, pacienta ošetrila
rýchla lekárska pomoc, ktorá ho
následne previezla do nemocnice
v Snine. Rozsah a vážnosť poranení pacienta si však vyžadovali
ďalší transport do vyššie špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Záchranársky vrtuľník
z Košíc preto po neodkladnom

Tragédia v lese. 43-ročného pilčíka pri ťažbe dreva zavalil strom. Muž
bol na mieste mŕtvy. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Myšlienka týždňa...
„Príbehy, ktoré si ľudia rozprávajú, im istým
spôsobom pomáhajú a chránia ich. Ak sa
k vám dostane nový príbeh, uchovajte si ho
v pamäti. A naučte sa porozprávať ho tam, kde
je to potrebné. Niekedy človek potrebuje skôr
slová ako jedlo na to, aby prežil. Práve preto si
rozprávame a pamätáme príbehy.
Ľudia si tak dokazujú, že nie sú jeden
druhému ľahostajní.“
(BARRY LOPEZ;
1945 – americký spisovateľ, esejista; jeho práca je zameraná
na environmentálne a humanitárne záležitosti)

INZERCIA
HE-S/0042

6 | SPRAVODAJSTVO
/ KRIMI
SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
9. OKTÓBRA 2017

Slováci vedia po anglicky lepšie ako Maďari či Česi.

Väčšina uchádzačov však nedokáže viesť náročnejšiu konverzáciu
Nikola Richterová, Slovensko

Angličtina je celosvetovo najuniverzálnejším jazykom. Veľký
počet pracovných miest považuje jej znalosť za samozrejmosť.
Štúdia, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu s pracovným
portálom Profesia.sk, ukázala,
že naše anglické znalosti sú na
vyššej úrovni ako v Českej republike a Maďarsku. Najväčšia
časť Slovákov dosahuje znalosti
úrovne B1. Dáta zbierala spoločnosť TrackTest v spolupráci
s Profesiou v období dvoch rokov od júna 2015 do júna 2017.
Do testovania sa zapojilo približne 30-tisíc uchádzačov o prácu
z troch krajín – Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí
vo svojom životopise uviedli znalosť angličtiny.

Najviac Slovákov sa
zaraďuje do skupiny
mierne pokročilých

Takmer tretina uchádzačov
o prácu na Slovensku, ktorá
v životopise uviedla, že ovláda
anglický jazyk, je na úrovni B1.
Takýto kandidát by mal zvládnuť väčšinu situácií, v ktorých
potrebuje hovoriť a rozumieť počas bežného každodenného kontaktu. Najčastejšia požiadavka
zamestnávateľov pre pracovné
pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť jazyka, je úroveň B2.
Ukazuje sa, že väčšina uchádzačov s angličtinou túto požiadavku nespĺňa. „Na úrovni B2,teda
stredne pokročilých, je približne
34 percent ľudí. Na tejto úrovni už dokážu porozumieť dlhšej
reči, prednáškam o známej téme
a knihe v origináli. Dokážu viesť
bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť
na diskusii na známe témy, pričom vedia vyjadriť svoje názory,

aj keď niekedy s gramatickými
chybami.“ upresnil projektový
manažér TrackTest.eu Braňo Pokrivčák.

V angličtine lepšie počúvame, ako ovládame
gramatiku

Testovanie uchádzačov prebiehalo v troch častiach: gramatika,
čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Ukázalo sa,
že Slovákom ide najlepšie práve
posledné menované. Naopak,
najhoršie dopadli výsledky z gramatiky. Najväčšie problémy robilo uchádzačom používanie minulých a budúcich časov a správne
používanie predložiek. Naopak,
Slováci obstáli vynikajúco pri
stupňovaní prídavných mien,
používaní určitých a neurčitých
členov a pomerne prekvapivo
aj v slovnej zásobe a ustálených
slovných spojeniach, čo sú kategórie charakterizujúce aktívnu
znalosť jazyka.

V testovaní dopadli horšie Česi aj Maďari

Slovenskí uchádzači o prácu dopadli najlepšie, pričom dosiahli
univerzálne TrackTest skóre 491
bodov z 1200 bodovej škály. Treba tiež dodať, že Slovensko má
väčší pomer ľudí, ktorí dosiahli
úroveň B2 a vyššie ako ostatné
dva štáty. Výsledky testov ukázali, že slovenskí a českí uchádzači
robia podobné chyby a dosiahli
veľmi podobnú úspešnosť v 15 zo
17 gramatických kategórií, čo je
zrejme spôsobené príbuznosťou
jazyka. Voči maďarským uchádzačom sú výrazne lepší v prídavných menách, stupňovaní
prídavných mien a slovnej zásobe. Naopak, maďarskí kandidáti,
aj keď vo všeobecnosti dosiahli
slabšie výsledky, predstihli Slovákov a Čechov v otázkach na

použitie budúceho času.

Angličtina sa vyžaduje
na štyroch pozíciách z
desiatich

Znalosť anglického jazyka je pri
kariérnom postupe dnes považovaný takmer za samozrejmosť.
Druhým najčastejšie vyžadovaným cudzím jazykom u nás je
nemčina. Kým znalosť nemeckého jazyka sa vyžaduje pri zhruba
desatine pracovných ponúk, angličtina je potrebná až pri vyše 42
percentách pozícií. Ľudia, ktorí
ovládajú angličtinu, tak majú
u nás omnoho väčšie uplatnenie
a to aj napriek tomu, že Slovensko susedí s nemecky hovoriacou
krajinou. Podiel pracovných ponúk, pri ktorých sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, každý rok
klesá. Zamestnávatelia znižujú

svoje nároky pre znižujúcu sa
nezamestnanosť, čo spôsobuje,
že uchádzačov o voľné miesta je
stále menej.

Trištvrte uchádzačov
ovláda angličtinu

Z údajov z portálu Profesia.sk
vyplýva, že až 74 percent uchádzačov vo svojom životopise
uvádza, že ovláda anglický jazyk.
Nasleduje nemčina, ruština, čeština, maďarčina, či francúzština.
Medzi pracovnými pozíciami, na
ktorých sa najčastejšie vyžaduje
znalosť angličtiny, sa nachádzajú profesie rôznych odvetví. Viac
ako 90 percent ponúk vyžaduje
angličtinu pri pozíciách asistenta
auditora, daňového poradcu, ale
aj environmentalistu, hotelového
nosiča batožiny či marketingového riaditeľa.

Chlapček sa zranil pri hre
mpo, Humenné

Poverený príslušník Obvodného
oddelenia Policajného zboru v
Humennom začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo ešte 27. septembra popoludní v jednom z rodinných domov v obci Slovenská
Volová. Dvaja chlapci vo veku

8 a 7 rokov sa v kuchyni domu
hrali. „Za doposiaľ presne nezistených okolností došlo k bodnému zraneniu bruška mladšieho chlapčeka. Toto zranenie si
podľa predbežného vyjadrenia
lekára vyžiada dobu liečenia nad
7 dní. Polícia preveruje všetky
okolnosti tejto udalosti,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.
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Humenné: Lekárnici diskutovali o navrhovaných zmenách v zákone o liekoch
Takmer 200 lekárnikov sa 30. septembra a 1. októbra zišlo v Humennom na 15. ročníku Zemplínskych lekárnických dní. Podujatie,
ktorého hlavnou témou boli Mýty vo farmácii, zorganizovala Slovenská lekárnická komora (SLeK) - Miestna lekárnická komora Humenné.
tasr, Humenné

Hosťami boli okrem iných aj dekan
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavel
Mučaji a generálny riaditeľ sekcie
farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej
Petrovič. TASR o tom informovala
Adriana Bednárová z PR agentúry,
ktorá mediálne zastupuje SLeK. Súčasťou odborného programu boli
prednášky na tému farmakoterapie
pacientov vo vyššom veku, liečby
diabetes mellitus, spokojnosti pacientov s lekárenskou starostlivosťou, elektronickej preskripcie, ako aj
workshopy zamerané na biochemické
merania, modernú individuálnu prípravu liekov a interakcie liekov. „Boli
zverejnené aj prvé výsledky celoslovenského projektu Interakcie liekov,

ktorý je súčasťou osvetových kampaní
SLeK. Do projektu sa zapojilo už 197
lekární a za päť týždňov, odkedy je
projekt dostupný verejnosti, sa v ňom
zaregistrovalo 1085 pacientov a bolo
zrealizovaných už 200 konzultácií
v lekárňach. Celkovo bolo identifikovaných 1650 interakcií liekov rôznych
stupňov klinickej závažnosti,“ priblížila Bednárová. Rovnako predstavili
projekt Zdravie do lekárne, ktorého
odborným partnerom je SLeK. Projekt umožňuje poskytovať pacientom
pridanú hodnotu formou možnosti
biochemických meraní aj takým lekárňam, ktoré si to či už z finančných,
alebo personálnych dôvodov nemôžu
dovoliť. Do projektu sa od januára
tohto roku zapojilo 40 lekární, v ktorých sa uskutočnilo 83 meracích dní.
Lekárnici sa venovali aj spoločenskej
úlohe farmaceuta a aktuálnym legis-

latívnym zmenám. „Vďaka korektnej
spolupráci s MZ SR možno konštatovať, že rezort zdravotníctva vyhovel
našej argumentácii v téme odbornej
prevádzky verejnej lekárne a pripravil návrhy zmien v novele zákona o
liekoch,“ povedal prezident SLeK
Ondrej Sukeľ. Podľa návrhu MZ SR
by malo byť poskytovanie lekárenskej
starostlivosti umožnené buď fyzickej osobe - farmaceutovi s najmenej
päťročnou praxou, respektíve atestáciou, alebo právnickej osobe, ktorej
bude takýto farmaceut štatutárnym
orgánom. Odborník-farmaceut bude
musieť zároveň vždy konať v mene
spoločnosti, ktorá prevádzkuje lekáreň. „Takýmto spôsobom by sa mala
zvýšiť odborná garancia komplexnej
prevádzky lekární, podobne ako je to
vo väčšine krajín v EÚ, a zvýšiť profesionálna úroveň pri poskytovaní le-

kárenskej starostlivosti,“ dodal Sukeľ.
Zemplínske lekárnické dni sú zároveň
aj Memoriálom Doc. RNDr. Jozefa
Seginka, PhD., významného rodáka
zo zemplínskeho regiónu, bývalého
dekana Farmaceutickej fakulty UK v
Bratislave, ktorý osobne otváral prvý
ročník Zemplínskych lekárnických
dní v roku 2003 v Trebišove.

Dobrovoľníci čistili v Národnom parku Poloniny vodné toky i turistický chodník
Študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity navštívili uplynulý týždeň viaceré lokality Národného parku (NP) Poloniny za účelom
dobrovoľníckych prác, ale aj spoznávania tohto územia. Zbierali odpadky, vyčistili turistický chodník, popritom sa aj vzdelávali.
tasr, Nová Sedlica,Zboj

Ako TASR informoval riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj, 15
študentov prišlo do oblasti v okrese
Snina dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy. „V intraviláne obce Nová Sedlica
vyčistili vodný tok od odpadkov, ktoré
tam nepatria. Rovnako tak urobili aj
v susednej obci Zboj,“ uviedol s tým,
že odpad roztriedili do zberných nádob. Ďalšou z aktivít bolo čistenie
turistického chodníka smerujúceho
na Riabu skalu v katastri Zboja. „Niektorí zo študentov pomohli Správe NP
pri roznášaní dubových stĺpov, ktoré
slúžia na označovanie chránených
území, takže tie staré sme vymenili za
nové, tiež textové tabuľky s názvami
Národnej prírodnej rezervácie, konkrétne išlo o Pľašu a Riabu skalu,“
vymenoval. Súčasťou týždňovej akcie

je aj exkurzia v území či prednáška o
súčasnom stave ochrany prírody na
Slovensku. V podobných aktivitách by
Správa NP rada pokračovala aj v budúcnosti v iných lokalitách národného
parku. „Hlavnou myšlienkou celej akcie je nielen poukazovať na ľudí, ktorí
prírodu poškodzujú alebo sa v nej
správajú zle, ale aj na tých, ktorí priamo pomáhajú životnému prostrediu
svojím konaním,“ vysvetlil Perinaj.
Podľa jeho slov výhodou dobrovoľníckej činnosti vo vzťahu k miestnemu
obyvateľstvu vo všeobecnosti je aj to,
že pôsobí výchovne. „Uvedomí si totiž,
že odpad vo vodnom toku nepochádza
od nikoho iného ako od ľudí,“ spomenul. Za pozitívnu považuje riaditeľ aj
spoluprácu Správy NP a miestnej samosprávy. „Vďaka patrí aj starostom,
ktorí umožnili uložiť odpad do zberných nádob. Informovali tiež obyvate-

ľov o tom, aby dobrovoľníkov pustili zapísané do Zoznamu svetového dek niektorým častiam vodného toku, dičstva UNESCO. Raritou v Poloniak boli napr. oplotené alebo bolo po- nách je napr. prítomnosť zubra hrivtrebné k nim prejsť cez súkromný po- natého vo voľnej prírode. Územie sa
zemok,“ uzavrel. NP Poloniny s rozlo- pýši tiež unikátnou bohatou drevenou
hou približne 29 800 hektárov tvorí architektúrou, predovšetkým cerkvaspolu s priľahlým chráneným územím mi zo 17. a 18. storočia.
Poľska a
Ukrajiny
prvú trilaterálnu
biosférickú rezerváciu
na svete
a aktuálne druhú
najväčšiu.
Jeho súčasťou sú
prírodné Študenti v Národnom parku Poloniny zbierali odpadky, vyčistili turistický
l o k a l i t y chodník a popritom sa aj vzdelávali. | ILUSTRACNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Krídla túžby - Krajské ocenenia pre najlepších v sociálnych službách

Prešovský samosprávny kraj odovzdal najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Na veľkej scéne Divadla
Jonáša Záborského si ceny prevzali traja laureáti. Súčasťou galaprogramu bol už tradične Koncert bez bariér.
Daša Jeleňová, Prešov

Podujatie sa konalo už po siedmykrát.
O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie
sociálnej pri Zastupiteľstve PSK. Ceny za
rok 2017 si prevzali laureáti z rúk predsedu PSK Petra Chudíka. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi
dvoch nominácií Krídla túžby získalo
Centrum sociálnych služieb Ametyst
v Tovarnom, ktoré sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 54 rokov.
Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné
výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov, za zavádzanie

nových terapeutických metód i foriem
práce, ako aj zlepšovanie materiálnych
podmienok. V kategórii zamestnanec zo
zariadenia sociálnych služieb si krajské
ocenenie spomedzi šiestich nominácií
prevzala Ľubica Sluťaková z Resocializačného strediska Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorá
v zariadení pracuje viac ako 20 rokov.
Klienti i kolegovia si na nej vážia predovšetkým profesionálny, odborný
i ľudský prístup. Vo svojej terapeutickej
praxi často prekonáva limity a je oporou
strediska pri resocializačných procesoch
a návrate klientov do reálneho života.
V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb bola cena udelená Emilovi

Fabiánovi zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Tento
95-ročný klient je podľa charakteristiky
človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si
vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou,
humorom, ochotou pomôcť tam, kde je
to potrebné. Žije príkladným životom,
rozdáva radosť aj cez spev, prednes či
hru na klávesoch. Jeho nominácia presvedčila hodnotiacu komisiu spomedzi
štyroch zaslaných návrhov.
Súčasťou slávnostného programu bol aj
tentoraz Koncert bez bariér, na ktorom
sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova
a Humenného. Išlo o najzaujímavejšie

vystúpenia z regionálnych koncertov,
ktoré sa uskutočnili 22. júna v Červenom
Kláštore a 28. júna vo Svidníku. Koncert nadväzuje na tradíciu prehliadky
Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov
pripravila krajská samospráva v rokoch
2003 až 2009. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja je 25 zariadení sociálnych služieb
s celkovou kapacitou 2 110 miest. Na
zabezpečenie sociálnych služieb vrátane
neverejných poskytovateľov kraj vyčlenil
na tento rok viac ako 35 miliónov eur,
z toho takmer 6 miliónov eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

Odhalili korupciu u piatich colníkov

Finančná správa spolu s Policajným zborom SR odhalila dva prípady korupčného správania sa. K jednému došlo v radoch
colníkov, druhý sa týkal podvodu krátenia dane. Potvrdili to prezident finančnej správy František Imrecze spolu s prezidentom
Policajného zboru Tiborom Gašparom pri prezentácii oboch prípadov.
ts, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

Či už ide o korupčné správanie sa vlastných zamestnancov, alebo snahy o krátenie dane a poistného, takéto správanie
sa je v každom prípade neakceptovateľné.
Potvrdil to prezident finančnej správy
František Imrecze pri prezentovaní prípadu korupčného správania sa piatich
colníkov. „V spolupráci s políciou sme
odhalili prípad korupcie aj v radoch finančnej správy, konkrétne v radoch
niektorých príslušníkov Stanice colného
úradu v Senici. Takýchto negatívnych príkladov však bolo od roku 2013, keď sme
vyhlásili program nulovej tolerancie voči
korupcii, len 23. A to na finančnej správe
pracuje 9 400 ľudí. Viac ako 99 % našich
zamestnancov tak dodržiava všetky zákony a etický kódex zamestnanca,“ povedal
prezident finančnej správy František Imrecze. „Odhalenie tohto prípadu colníkov
dokazuje, že takéto prípady nebudeme
tolerovať. Odhaľovanie korupcie vo vlastných radoch však nie je jednoduché, je
potrebné mať priame dôkazy a je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi nami,

naším kriminálnym úradom a políciou,“
dodal Imrecze.
Úspešným príkladom takejto spolupráce
je práve prípad Hungary. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy
od začiatku spolupracovala na prípade
s NAKA. V tomto prípade bolo zistené,
že od februára 2017 do septembra 2017
príslušníci Stanice colného úradu v Senici
(Colný úrad Trnava) nad rámec oprávnení
colníka vykonávali pri colnej kontrole aj
kontrolu dodržiavania zákona č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke. Na diaľnici D2 v
smere z Bratislavy po hranice s ČR žiadali
od vodičov za porušenie zákona úhradu
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vo forme finančnej
hotovosti od 200 do 300 eur. Financie
si pritom nechávali pre vlastnú potrebu.
„Takéto správanie sa nebudeme tolerovať. Spracúvame návrh na ich postavenie
mimo služby,“ povedal Imrecze. Za prečin
zneužívania právomoci verejného činiteľa
podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na 2 - 5 rokov.

Druhým prezentovaným prípadom bol
prípad krátenia dane. Od januára do
decembra 2016 mali v tomto prípade
obvinení (štatutári spoločností)vytvoriť
fakturačný reťazec viacerých obchodných
spoločností za účelom krátenia dane fiktívnym tuzemským nadobudnutím tovaru
a jeho odpredajom do iného členského
štátu EÚ za účelom zníženia vlastnej daňovej povinnosti. Vytvorené obchodné
spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť, resp. nevykonávali obchodnú
činnosť v takom rozsahu, ako deklarovali.
Štátnemu rozpočtu tak bola spôsobená

škoda vo výške 2 375 678 eur. Od začatia
prípadu vo februári 2016 prebiehala úzka
spolupráca polície s Kriminálnym úradom
finančnej správy. Po vyhodnotení dôkazov
bolo vznesené obvinenie voči 4 osobám,
ktorým za pokračovací zločin skrátenia
dane a poistného podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody vo výške
7 - 12 rokov. „Aj tieto prípady sú príkladom efektívnej spolupráce medzi Sekciou
inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej
správy, Kriminálnym úradom finančnej
správy a políciou,“ uviedla hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová.
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HUMENNÉ: Na mestskom cintoríne začali s výrubom stromov, vysadia tam 200 nových

Na mestskom cintoríne v Humennom začali v uplynulom týždni s výrubom 20 najviac nebezpečných stromov, ktoré poškodzujú miesta posledného odpočinku.
tasr, Humenné

Technické služby (TS) mesta Humenné tam vysadia nové dreviny. Všetky
práce vrátane vyčistenia a upratania
cintorína budú podľa ich riaditeľa Milana Kuruca hotové ešte pred Pamiatkou zosnulých. Informovala o tom
Michaela Dochánová z tlačového referátu mesta. Technické služby podľa jej
ďalších slov ešte v lete požiadali radnicu o povolenie na výrub 86 kusov
drevín z pozemkov patriacich mestu
a rímskokatolíckej cirkvi. „Dôvodom
boli aj pravidelne sa opakujúce sťažnosti pozostalých, že bujný koreňový
systém stromov poškodzuje náhrobné kamene ich predkov. Zároveň neustále hrozí, že pri búrkach sa môžu
vyvrátiť a ohroziť tak nielen bezpečnosť a zdravie návštevníkov cintorína,
ale aj náhrobné kamene,“ vysvetlila.
Podľa riaditeľa TS už v minulosti
zaznamenali poltucet prípadov, keď

spadnutý konár poškodil hrobové
miesto. „Raz dokonca pre poškodenie
náhrobnej dosky zlomeným konárom
museli zo svojho rozpočtu uhradiť
pozostalým škodu vo výške 1300 eur.
Voči škodám po takomto vyčíňaní
prírody sa nie je možné ani poistiť,
keďže poisťovne odmietli uzavrieť s
TS poistky obsahujúce aj náhradu za
prípadné škody spôsobené pádom konárov či stromov,“ poznamenala Dochánová.  Mesto po citlivom posúdení
vyhovelo žiadosti TS a povolilo výrub
86 stromov, a to najmä smrekov, tují,
líp, briez a jedného jaseňa. Tento
krok odsúhlasila aj Štátna ochrana
prírody SR, Krajský pamiatkový úrad
v Prešove a rímskokatolícka cirkev.
„Chceli sme to urobiť už skôr, no voči
nášmu návrhu na výrub sa odvolalo
jedno občianske združenie so sídlom
v bratislavskej Petržalke, ktoré tak
robí na celom Slovensku. Som rád, že
po dvoch rokoch neustáleho vybavo-

vania a dokazovania sme konečne
mohli začať s výrubom tých najviac
poškodených a
vyschnutých stromov,“ uviedol Kuruc. TS realizujú
tieto práce pomocou horolezeckej
techniky. Vo ve- Staré a nebezpečné stromy vyrúbu, pretože mohli ohroziť nielen bezpečnosť
rejnej obchodnej a zdravie návštevníkov cintorína, ale aj náhrobné kamene. | FOTO: MJ
súťaži uspela so svojou ponukou za TS. Výrub drevín sa bude podľa Do14.600 eur spoločnosť z Kšinnej v chánovej postupne vykonávať počas
okrese Bánovce nad Bebravou. „Práce piatich rokov. „Odstráni sa nielen
v rámci výrubu sú veľmi namáhavé a ich kmeň, ale aj peň a následne sa na
nebezpečné. Keďže sa pracuje aj vo ploche okolo nich vysadí tráva. Spovýškach a hrozí riziko neúmyselného mínaný výrub a náhradná výsadba sa
poškodenia hrobového miesta, pro- dotkne nielen cirkevných pozemkov a
síme obyvateľov mesta o pochopenie mestského cintorína, ale zasiahne aj
a trpezlivosť. V prípade akéhokoľvek územie vojenského cintorína. Celkovo
poškodenia náhrobkov v súvislosti s sa namiesto 86 kusov drevín vysadí
výrubom stromov nahradíme každé- vyše 200 nových stromov,“ uzavrela.
mu vzniknuté škody,“ dodal riaditeľ

ka, ktoré si prebrali plakety osvedčujúce, že škola sa stala držiteľkou titulu Ambasádorská škola EP. „Certifikáty dostalo 35 senior ambasádorov
a ambasádoriek a 235 junior ambasádorov a ambasádoriek.“ TASR o
tom informovala tlačová atašé Soňa
Mellak. Program Ambasádorská
škola EP realizuje IKEP. Spolupracuje však aj s Academiou Istropoli-

tana Nova a Helsinským výborom
pre ľudské práva na Slovensku. „Ide
o vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a
odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť
informácie o Európskej únii medzi
mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných
školách,“ spresnila Mellak. V rámci
prvého ročníka sa zrealizovalo 174

aktivít a odhadom sa na nich zúčastnilo 11 630 detí, učiteľov a občanov.
„Dva najlepšie tímy navštívia sídlo
Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Po prvom ročníku sa nimi stali
žiaci Gymnázia I. Kupca v Hlohovci
a Gymnázia Snina. Niektorí učitelia
sa zase môžu zúčastniť odborných
seminárov v Bruseli,“ dodala.

Poslanec NRSR Jozef Viskupič z OľaNO je presvedčený, že o tomto prípade
je potrebné informovať ľudí aj priamo
v uliciach mesta. „Počul som ,než som
prišiel na toto pódium výčitku. Nerozprávajte dookola kto čo ukradol, príďte
s tým, že na východ potrebujeme vytvoriť 40-tisíc pracovných miest. Lenže
toto súvisí, ak prestanú kradnúť, tak aj
na východe bude 40-tisíc pracovných
miest, ak sa budete pýtať čo to zase vy-

paratili v tej Bratislave, tak to sme vám
dnes prišli povedať. 64 miliónov eur
zarobil právnik za necelé dva mesiace roboty. Viete, čo sa dá urobiť za 64
miliónov eur ? Päťtisíc rokov by trvalo
človeku, ktorý zarába tisíc eur aby toto
zarobil. Môžu sa vyhovárať na čokoľvek je to absurdné, nenormálne, je to
proste nemorálne,“ povedal Viskupič.
Dodal, že za chyby sa musí platiť aj
v politike. Pokiaľ sa to nezavedie v politike, nebudú pracovné miesta a nebude
pokoj. „Nebude vyriešená blbá nálada

v krajine, prečo na nás zabudli v regiónoch, prečo sa zabúda na to, že slušní
ľudia platia dane a zlodeji si žijú za ne,“
uviedol Viskupič. Predseda KDH Alojz
Hlina je presvedčený, že rozkrádanie
spoločnosti je na úkor budúcnosti mladých ľudí a preto ho nesmie tolerovať
ani staršia generácia. „Neberme tým
ľuďom nádej a šancu, že sa to dá zmeniť. Kvôli tým mladým ľuďom tu aj mi
dneska stojíme a rozprávame. Dá sa to.
Nepôjde to zajtra ani pozajtra chvíľku
to potrvá, ale pôjde to,“ povedal Hlina.

Gymnazisti zo Sniny navštívia sídlo Európskeho parlamentu

tasr, Bratislava

Informačná kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku (IKEP)
odštartovala druhý ročník programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EP), do ktorého sa
zapája 19 stredných škôl z celého
Slovenska. Tie nadväzujú na 15 pilotných škôl z predchádzajúceho roční-

V Snine protestovala opozícia

mpo, Snina

Vo štvrtok minulý týždeň sa v Snine
v centre mesta uskutočnilo protestné zhromaždenie. Lídri opozičných
politických strán chceli týmto spôsobom upozorniť na vyše 64 miliónovú
odmenu, ktorú môže získať od štátu
súkromná právnická kancelária, ktorá
zastupovala Slovensko v súdnom spore v prípade vodného diela Gabčíkovo.
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Riadková inzercia

Nájdete nás aj na facebooku:
HE/0046

redakcia@humenskyexpres.sk

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

PREDAJ
 Predám KŔMNU REPU.
Tel. 0918 279 885.
HE-R/0102

 Predám KAMENNÝ SUD
(40 l) na nakladanie kapusty.
Cena dohodou. Tel. 0905
284 912.
HE-R/0029

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

PRÁCA

PONDELOK
12. JÚNA 2017

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

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN
ut,str,pia
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned
09.00 – 20.00 hod.
ut - sob
ned

SAUNA – muži
13.00 – 20.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

ut - sob
ned

SAUNA – ženy
15.00 – 20.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

www.kupaliskohumenne.sk

PRANOSTIKA
Valentínka (11. 10.) –
mnoho vínka.
Po svätej Terézii (15.10.,
panna a učiteľka Cirkvi)
už mráz lezie po strechách.
Ak opadá lístie do polovice
októbra, mala by byť
mokrá zima.
Keď si sedliak hľadá
v októbri kabanicu, neuvidí
veru v jari húsenicu.
Dažde v októbri
predpovedajú úrodný rok.
Búrlivý október,
sotva bude zima stála.

HE-R/0101

 Prijmem
VEDÚCEHO do DREVOVÝROBY
(s praxou) v Strážskom.
Tel. 0905 256 038.

(jac)

HE-R/0099

HE-R/0002

V HUMENNOM

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

09. 10. DON BOSCO,
Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
10. 10. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
11. 10. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
Hviezdoslavova ul. 29
12. 10. LABORECKÁ,
Laborecká ul. 58
13. 10. CENTRUM,
Námestie slobody 67
14.
10.
BENU - OC Tesco,
Kompletný archív
Družstevná
ul. 39
článkov nájdete na adrese
15.
10.
SLNEČNICA,
www.humenskyexpres.sk
HUMENSKÝ EXPRES Ul. 21. mája 21 INZERCIA
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 Prijmeme PRACOVNÍKA NA NOČNÚ ZMENU (každý druhý deň)
- plat 500 eur. Tel. 0905
256 038.

 Prijmeme HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA
GÁTER – drevovýroba.
Tel. 0905 256 038.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

facebook.com/humenskyexpres

0911 256 749

PONDELOK
9. OKTÓBRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ S L N K A
pon (9.10.)
6:38 / 17:56 hod.
ut
6:39 / 17:54 hod.
str
6:41 / 17:52 hod.
štvr
6:42 / 17:50 hod.
pia
6:44 / 17:48 hod.
sob
6:45 / 17:46 hod.
ned
6:47 / 17:44 hod.

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
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PONDELOK
9. OKTÓBRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
MsKS – DOM KULTÚRY

VEČER RUSKEJ ROMANCE
46. JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS – Igor Kucer
(tenor), Pavol Farkaš (klavír), Jozef Bikár (husle). v stredu 11. októbra o 18.30 hod. v koncertnej sieni
humenského zámku.
A ČO JA, LÁSKA?
Divadelné predstavenie na motívy rozhlasovej hry „A čo
ja, miláčik?“... Dobrý deň, prišla som bojovať o Vášho
muža... Marta Sládečková, Martin Mňahončák, Zuzana
Porubjaková a Dominika Kavaschová. – v utorok 17.
októbra o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné
13 eur.
IKONY
Autorská výstava Andreja Urama – Murína, rodáka
z obce Habura. Vo svojej tvorbe sa venuje krajinomaľbe
a ikonopisectvu. Dnes už dôchodca, ktorý paletu
ani štetec neodložil. Potrvá do 27. 10. vo výstavnej
miestnosti DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ
A MLÁDEŽE 2017
Medzinárodná súťaž tvorby mladých grafikov piatich
európskych krajín karpatskej kotliny. Kolekcia
ponúka 240 vybraných grafických prác zhotovených
klasickými technikami a kombináciami techník.
Medzi 230 vystavujúcimi autormi sa prezentuje aj 12
mladých grafikov z Humenného. Výstava potrvá do 3.
novembra, postupne bude inštalovaná v Užhorode, Egeri
a Przemyśli.
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava
prírodovednej expozície potrvá do 31. 10. v priestoroch
VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC
Fotografická výstava objektívom Mikuláša Jacečka,
rodáka z obce Habura. V súčasnosti žije a tvorí vo
zemplínskej obci Vinné. Diela približujú jedinečnú
nádheru zemplínskeho regiónu so zameraním na
malebnú obec Vinné. Potrvá do 31. 10. vo výstavných
priestoroch VM.
OD KELTOV PO EURO
Minca ako platidlo i umelecký predmet. Prvé prírastky
numizmatickej zbierky sa datujú do roku 1968.  Boli
to keltsko-dácke mince z Ptičia, nájdené v roku 1950.
V súčasnosti má numizmatická zbierka 3 570 kusov.
Zastúpené sú papierové platidlá, medaily, plakety,
odznaky, poukážky a pod., hlavne z územia bývalého
Československa, ale aj z iných krajín sveta. Súčasťou
výstavy sú aj papierové platidlá od čias Márie Terézie
až dodnes.  Potrvá do 31. 10. vo výstavných priestoroch
VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie. Plným
titulom bola - cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého
národa; kráľovná Uhorska, Čiech, Chorvátska
a Slavónska; arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa
Parmy a Piacenzy; veľkovojvodkyňa Toskánska.
Návštevníci zámku pozvaní na prehliadku jedinečnej

Izby Márie Terézie (túto miestnosť, ako aj ďalšie tri
maľované miestnosti, dal v zámku  zhotoviť Štefan XIV.
Csáky), ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav
a podujatí v objekte zámku a priľahlého skanzenu.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša
zábery od najstarších dochovaných vyobrazení
štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a
priľahlého parku na rytine z obdobia druhej polovice 17.
storočia po dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií
sú aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z
rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v
Kanade. Potrvá do konca novembra v priestoroch VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta
Dubaya st.
KINO Fajn

O TELE A DUŠI
(A TESTRÖL ÉS LÉLEKRÖL)
Režisérka Ildikó Enyedi sa vrátila po dlhých osemnástich
rokoch na medzinárodnú scénu, aby vytvorila
nekonvenčnú love story dvoch odlišne zmrzačených
ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej
uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia, postupne
ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne
pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická, taktilná i
odťažitá romanca s prvkami každodennej drámy a čiernej
komédie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti a snenia,
beštiality a humanity, duše a tela. Film, ktorý nenásilne
spája chladné pozorovanie a nezvyčajnú emocionalitu
ťaží z výraznej vizuálnosti: z precíznych geometrických
kompozícií, neokázalého prelínania lyrickosti a brutality,
symbolického využitia farieb i sústredenej práce s
hercami. Je to celkom pochopiteľné, že si práve tento
film, ktorý medzi riadkami a pomocou snových metafor
hovorí o mnohých súčasných spoločenských traumách,
odniesol z tohtoročného Berlinále hlavnú cenu – Zlatého
medveďa.
dráma (HUN), české titulky – 10. októbra o 19.30 hod.
BRAZIL
Tak ako jeho snímka Dvanásť opíc, tak aj tu umiestil
Terry Gilliam príbeh do ťažko definovateľného obdobia v
budúcnosti, kde armády bezmenných úradníkov striktne
dodržiavajú kancelársku etiku a na každom rohu ich
sprevádzajú prístroje modernej doby. Sam Lowry je tiež
úradník. Sníva o živote mimo technológií len so ženou
svojich snov. Stretáva sa s Jill, ženou z jeho snov. Nič
však nie je také jednoduché ako sa zdá a systém nakoniec
dostane každého. Film je inšpirovaný Orwellovým
románom 1984.
čierna komédia (GBR), české titulky
– 11. októbra o 19.30 hod.
GOOD TIME
Cesta do samého vnútra zla dvoch bratov, sprevádzaná
skvelým soundtrackom. Constantinov brat (Robert
Pattison) sa po pokazenej bankovej lúpeži ocitne vo
väzení. Constantine sa kvôli jeho vyslobodení vydá na
zúfalú cestu mestským podsvetím. Počas jedinej šialenej
noci, závodí s časom, aby získal dostatok peňazí na

MENINY
oslavujú:
09. 10. DIONÝZ, DIONÝZIA
(Svetový deň pošty)
10. 10. SLAVOMÍRA
(Svetový deň duševného zdravia
/ Svetový deň proti trestu smrti /
Európsky deň depresie)
11. 10. VALENTÍNA
(Medzinárodný deň za
zredukovanie prírodných
katastrof / Svetový deň
proti bolesti / Deň solidarity
s politickými väzňami
v Juhoafrickej republike)
12. 10. MAXIMILIÁN, MAX
(Medzinárodný deň zborového
spevu / Svetový deň artritídy)
13. 10. KOLOMAN
(Svetový deň vajec)
14. 10. BORIS
		
(Svetový deň hospicovej
a paliatívnej starostlivosti /
Svetový deň normalizácie)
15. 10.		TERÉZIA
Deň bielej palice (sviatok
nevidiacich a slabozrakých)
(Svetový deň vidieckych žien /
Svetový deň umývania rúk)
bratovu kauciu a vlastne zachránil aj sám seba, pretože
si postupne začnel uvedomovať, že životy ich obidvoch,
sú vlastne úplne stratené... Constantinov trip do samého
vnútra zla, sprevádza soundtrack od muzikanta a
producenta Oneohtrix Point Never-a, ktorý dodáva filmu
nezameniteľnú atmosféru. Film vybrali tiež do hlavnej
súťaži tohtoročného filmového festivalu v Cannes, kde si
získal priazeň filmových kritikov i obecenstva.
krimi, dráma (USA), české titulky – 12. a 15. októbra
o 19.30 hod.
SNEHULIAK
(THE SNOWMAN)
Keď napadne prvý sneh, začne sa hon na vraha. Elitný
detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom
vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď napadne prvý
sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu
nasneží? Adaptácia svetového bestselleru Jo Nesboa.
thriller (USA/GBR/SWE), slovenské titulky – 13. a 14.
októbra o 19.30 hod.
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná
kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny
nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak
obyvateľom Spievankova sa hudba akosi odcudzila,
hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá
nálada sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a
Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú
chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu
celého Spievankova.
hudobná rodinná komédia (SVK), originálna verzia – 14.
októbra o 18.00 hod., 15. 10. o 16.00 hod.
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Ján Marcinko, nar. 1933
Mária Haburčáková, nar. 1951
Jaroslav Pichoňský, nar. 1951
Peter Leščišin, nar. 1974
V BELEJ NAD CIROCHOU
Anna Mariničová, nar. 1949
V BRESTOVE
Jozef Čarnický, nar. 1944
V ČABINÁCH
Michal Salak, nar. 1927
V DÚBRAVE
Anna Chauturová, nar. 1954
(pochovaná v Kolbasove)
V HAŽÍNE NAD CIROCHOU
Jaroslav Fedoriak, nar. 1952
V LIESKOVCI
Jozef Smerekovský, nar. 1954
V PČOLINOM
Ladislav Hoľan, nar. 1946
V REPEJOVE
Anna Gogová, nar. 1919
V SNINE
Júlia Ivanegová, nar. 1916
(pochovaná v Ubli)
Ján Simkulet, nar. 1928
Mária Šalachová, nar. 1929
Katarína Kovaľová, nar. 1938
Anna Kremnická, nar. 1942
Mária Huňarová, nar. 1943
Ján Ontkovič, nar. 1949
Ján Ľuľa, nar. 1952
V ZEMPLÍNSKYCH
HÁMROCH
Ján Ogurčák, nar. 1943
ALIBI NA MIERU
(ALIBI.COM)
Užívajte si nerestí, „Alibi na mieru“ to za vás vyžehlia.
Zamestnanci kancelárie vymyslia a poskytnú alibi na
čokoľvek, čo chcete. Chcete ísť na futbal namiesto
večere s príbuznými? Uliať sa z práce? Máte aféru? Ste
neverný? Alebo chcete mať chvíľu pokoj od všetkého?
Hrdinovia tejto komédie všetko perfektne zariadia a nikto
o ničom netuší. Veci sa niekedy vedia poriadne zamotať.
Greg, hlavný hrdina filmu a všetkých možných alibi,
samotný boh našich nerestí a tajomstiev, sa zamiluje
a samozrejme bezhlavo. Veď jeho priateľka je krásna,
sympatická, vo všetkých smeroch úžasná a tiež ho
miluje. No neznáša, keď niekto klame, a tak Greg radšej
tají, čo vlastne robí a čomu sa jeho agentúra venuje. To
je ale iba začiatok...
komédia (FRA), české titulky – 15. októbra o 17.30 hod.
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Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti vyplavili Humenčanom osem kovov
(mtgh), Poprad, FOTO ARCHÍV PKCH

V sobotu 30. septembra vycestovali do Popradu plavci
ôsmich východoslovenských
klubov na regionálne majstrovstvá Východu. V 50-metrovom
bazéne komplexu Aquacity
Poprad sa stretlo 155 pretekárov (86 mužov a 69 žien), ktorí
plávali dlhé trate, predpísané
pre jednotlivé vekové kategórie. Tréneri plaveckého klubu
Chemes Humenné – M. Tomahogh, J. Pencák a Z. Kirschner
nominovali do podtatranskej
vody devätnásť mužov a pätnásť žien.
KATEGÓRIA 9 - 10-ROČNÝCH
ŽIAKOV * Najmladší plávali
400 m voľným spôsobom. Desaťročný Oliver Verba suverénne
zvíťazil a domov si doniesol zlatú
medailu. Matúš Adamec stál na
striebornom stupni víťazov. Mária Balogáčová obsadila bronzový stupeň. Valerie Semotamová
skončila na štvrtom mieste, piaty
do cieľa doplával Adam Kulík,
šiesty Rastislav Fecenko, ôsmy
Marek Harvilík, desiaty Filip
Biľo a jedenásty Ľubomír Findrik. Deväťročná Eliška Lešková
zaplávala v poradí siedmy čas
a Nikolas Jevič deviaty.
KATEGÓRIA 11 - 12-ROČNÝCH * Mladší žiaci plávali 800
metrov. Dvanásťročný Michal
Pandoš zaplával strieborného
a Martin Ján Vaceľ bronzového
kraula .Boris Barica a Ema Borščová doplávali na štvrtej pozícii.
Nina Trebišovská sa umiestnila
na deviatom mieste.   Jedenásťročná Anna Stephanie Buhajová
získala striebornú medailu. Hana
Bendová mala v cieli siedmy
a Alžbeta Fedurcová ôsmy čas.

Timotej Leško skončil za stupňom víťazov na štvrtej pozícii,
Dominik Luksaj na šiestej, Lukáš Chomanič na deviatej, Dávid
Bača na desiatej a Peter Šepeľa
na dvanástej.
KATEGÓRIA STARŠÍCH ŽIAKOV * 14-ročná Lenka Melničáková vo svojej kategórii zvíťazila
na 800 metrovej trati a štvrtá doplávala 1500 metrov. Na osemstovke sa Nina Vološinová
umiestnila na piatom mieste, Petra Frivaldská na šiestom, Dominika Kopčová na ôsmom a Emma
Zvalčáková na šestnástom.

JUNIORI * Na 800 metrov voľným spôsobom doplávali Humenčania nasledovne: Samuel
Čerňa trinásty, Natália Babjaková
štrnásta a Richard Latta pätnásty.
SENIORI
*
Osemstovku
plávali aj muži
a ženy. Martin
Babjak stál na
zlatom stupni
víťazov a Daniela Gribaničová doplávala
na
trinástom
mieste.

Naši plavci v Poprade v hodnotení klubov so ziskom ôsmich
medailí (3 – 3 – 2) skončili   za
klubmi z Košíc a Popradu.
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Gólový deficit spôsobil Humenčanom najmä brankár súpera Franko
-MJK-, Humenné

Aj po uplynulom 12. kole krajskej
futbalovej súťaže IV. ligy skupiny
Sever si Humenčania udržujú mierny bodový náskok v tabuľke pred
Gerlachovom. Opäť vďaka herne
priechodnému súperovi MŠK Spišské
Podhradie a víťazstvu z domáceho
stretnutia v sobotu 7. októbra. Základňa fanúšikov humenského futbalu
akosi ochladla s počasím. Len niečo
cez stovku divákov videlo hoc bezgólový, ale futbalovo veľmi slušný prvý
polčas z oboch strán, kedy sa v očiach
divákov určite zapísal najmä skvele
chytajúci brankár zo Spiša – Ľubomír
Franko. Nakoniec však musel kapitulovať, po obrátke pevné defenzívne
hradby i golmana zlomili v 64. minúte
kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ,
a v 86. minúte agilný srbský legionár
Predrag Radovanović.
IV. LIGA SEVER – 12. kolo
FK HUMENNÉ
– SPIŠSKÉ PODHRADIE
2:0 (0:0)
Góly: 64. C. Vasiľ, 86. P. Radovanović.
Žlté karty: nikto – 77. D. Vandraško.
Rozhodovali: M. Havrila – B. Benedik,
Pe. Kriak. Divákov: 150.
FK HE: A. Marović – F. Dolutovský, B.
Manojlović, N. Laković, L. Križanovský
(88. L. Krajník), J. Bialončík, C. Vasiľ, I.
Komjatý, P. Radovanović, M. Porvazník
(86. D. Radojević), M. Dolutovský (88.
F. Sitarčík). Tréner: P. Memedović.
MŠK: Ľ. Franko – T. Ďurák, Š. Dunajčan, D. Blahovský (86. A. Tirpák), M.
Kacvinský, Pa. Papcun, D. Vandraško
(86. B. Minďáš), A. Cehuľa, M. Mirossay, T. Ferenc, J. Sýkora (71. F. Rokyta).
Tréner: J. Komara.
Tlak domácich vyvrcholil v 10. min.,
kedy najprv Komjatý
bránu prekopol a neskôr zakončenie z
rohového kopu skončila v rukách brankára Franka. Golman
hostí sa vytiahol pred
hŕstkou divákov v plnej futbalovej kráse
v prvej štvrťhodinke
hneď niekoľkými
bravúrnymi zákrokmi. Čo prešlo defenzívou, upratal brankár

Predrag Radovanović (bielo-červený dres), platná posila Humenčanov. | FOTO MJK

súpera. Nevýrazná strela Cehuľu v 28.
min. humenského brankára Marovića
nemohla vystrašiť. Začiatok 30. minúty
priniesol niekoľko štandardiek v podobe
nepremenených rohových kopov. Napriek bezgólovému stavu sa na zápas
12. kola na futbalovom ihrisku Pri mlyne dalo pozerať. Svoje umenie vytiahli
hráči oboch družstiev. V 37. min. lizla
lopta z kopačky Radovanovića bočnú
sieť. Súpera zachránila v 43. minúte po
rohu domácich žrď, lopta nebezpečne
poskakovala pred malým vápnom a nikto z Humenčanov nebol dôrazný. V réžii
domácich sa hralo až do polčasového
hvizdu. Vasiľ v šmyku pri pravej žrdi
loptu iba obtrel o brvno, ale na mieste
bol aj pozorný brankár Franko.
Čo nebolo možné v prvej fáze zápasu,
udialo sa po zmene strán. Fanúšik sa
dočkal, v 64. minúte rozvlnil sieť brány súpera sám kapitán domácich, Cyril
Vasiľ – 1:0. A víťazstvo poistila v 86.
minúte skúsená srbská posila v drese FK
Humenné, Predrag Radovanović, ktorý

Nový „look“ Igora Komjatýho (vpravo) prevetral aj futbalistov
zo Spiša. | FOTO MJK

po svojom príchode so svojimi
spoluhráčmi spoza Odmenou Cyrila Vasiľa za kopanec od súpera bol priamy kop dohraníc, privial so mácich. | FOTO MJK
sebou aj nový vieo 14.00 hod. privítajú na svojom trávtor do plachiet humenského futbalu.
niku ihriska Pri mlyne družstvo OŠK
Fintice.
Najbližšie vycestujú humenskí futbalisti
v nedeľu 15. októbra, kedy o 14.30 hod.
Ostatné výsledky
na ihrisku FK Soľ odohrajú zápas 13.
a tabuľka na strane 14.
kola. A o týždeň v sobotu 21. októbra už

Vynikajúci výkon podal v zápase brankár hostí - Ľubo Franko. | FOTO MJK

Jakub Bialončík (vo výskoku) v snahe presadiť sa do brány súpera. | FOTO MJK
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„Slavisti“ na zápasníckych žinenkách pod hradom Matúša Čáka
denov / prípravka
B * váha 36 kg – 7.
Thomas Gladyš
Uplynulý víkend sa v telocvični Duk- Pre mladých sninla Trenčín uskutočnil XI. ročník Me- ských zápasníkov
moriálu Ladislava Mlyneka, v zápa- to bola príprava na
sení mládeže voľným štýlom, ktorý ďalší memoriál v zábol zároveň prvým ročníkom súťaže pasení vo voľnom
Veterán Cup Slovakia v zápasení štýle,  ktorý sa uskuvoľným štýlom.
toční na ich domácej
Turnaja sa zúčastnilo 135 zápasníkov pôde v sobotu 21.
zo štyroch krajín – z Moldavska, Poľ- októbra.
ska, Českej republiky a zo Slovenska.   Kategóriu veteráPo dlhej letnej pauze sa turnaja zúčast- nov vo váhe do 80
nilo sedem členov z prípravky a jeden kilogramov vyhral
veterán Zápasníckeho klubu Slávia Jirko Runčák   zo
Snina.
Slávie Snina. A pre
Umiestnenie Sninčanov
tohto veterána to
prípravka A * váha 22 kilogramov – bola generálka pred
7. Matúš Haburaj, 8. Lukáš Gladyš * Majstrovstvami sveváha 28 kg – 7. Štefan Aľušík * váha ta v Bulharsku.
30 kg – 3. Matiáš Haburaj * váha 36
kg – 7. Marek Lešanič, 10. Jakub Mla(pa); Trenčín, Snina

ZK Slávia Snina na turnaji v Trenčíne. | FOTO ARCHÍV PA

FUTBALOVÝ SERVIS

II. LIGA – 11. kolo
Inter Bratislava – Trebišov 1:0, Lokomotíva
Košice – Podbrezová B 2:1, Žiar nad Hronom /
Dolná Ždaňa – Šamorín 1:1, Bardejov – Sereď
0:0, Liptovský Mikuláš – Žilina B 1:0, Spišská
Nová Ves – Skalica 1:0, Zvolen – Nové Mesto
nad Váhom 1:1, Komárno – Poprad 0:4.
III. LIGA, VÝCHOD – 12. kolo
SNINA – SABINOV
5:2 (4:1)
Góly: 5., 19., 34.,  41. a 50. (11 m) O. Vyshnevskyi – 10. vlastný (Pe. Hišem), 90. R. Lapoš.
Sabinovčania aj napriek nelichotivému postaveniu v tabuľke ukázali pekný behavý futbal,
ale doplatili na chyby v obrane, ktoré dokázal
strelecky disponovaný Vyshnevskyi trestať a
zaskvel sa piatimi gólmi.
Úvod patril domácim hráčom, keď už v 1.min
si na prihrávku Skvašíka nabehol za obranu
Vyshnevskyi, ale jeho strelu v poslednej chvíli zblokoval obranca na roh. V 3.min. ušiel
po pravej strane Vyshnevskyi, finálny center
mu však nevyšiel. V 5.min. si na Pčolov roh
vyskočil Vyshnevskyi a presnou hlavičkou
z prvej tyče otvoril skóre stretnutia. V 6.min
Plevkov center sklepol hlavou Vyshnevskyi
pred Popoviča, ktorého volej z 20m tesne
minul hosťujúcu bránku. V 7.min. sa dostali
hostia na dostrel domácej bránky, Lapoš však
po rýchlom protiútoku netrafil z hranice 16-ky
Lojkovu bránku. V 10.min. prihrával Kolpak
pred 16-kou do strany na Tomaška, Hišem v
snahe prihrávku zblokovať loptu tečoval tak, že
Lojka nemal šancu sa k nej dostať a tá skončila v bránke, čím hostia vyrovnali na  1:1. V
14.min. mohli domáci skórovať, ale Plevkov

center hlavičkoval Lukáč z niekoľkých krokov
iba do rúk brankára hostí. V 16.min. sa Lojka
vyznamenal, najprv vyrazil umiestnenú strelu
Lapoša a následne prudkú dorážku Kolpaka  
zblízka vyrazil na tyč, ďalšiu dorážku Tomaška
už zblokovali obrancovia na roh. V 18.minúte
hlavičkoval po trestnom kope Strelec vedľa. V
19.min. centroval Plevka, brankár hostí vybehol až na 16-ku, kde ho Vyshnevskyi predskočil a hlavou pohodlne poslal loptu do prázdnej
bránky. V 21.min. sa po súboji Vyshnevského s
Janigom odrazila lopta do 16-ky, Vyshnevskyi
zareagoval najrýchlejšie, poslal loptu do siete.
Gól však neplatil pre údajnú ruku. V 22.min.
sa po rýchlom útoku ocitla v šanci dvojica Vyshnevskyi – Skvašík, záver však nezvládli. V
25.min. sa po prihrávke Popoviča v 16-ke pekne uvoľnil Plevka, jeho prudká strela preletela
tesne vedľa. V 34.min. po rohu Pčolu vystrelil
Popovič, na zblokovanú strelu najlepšie zareagoval Vyshnevskyi, zblízka prestrelil brankára a zavŕšil hatrick. V 37.min. sa nebezpečný
hostia opäť dostali do šance, Jankaj bol však
na mieste a a nepustil k lopte dotierajúceho
Lapoša. V 40.min. si na Plevkov center nabehol
Vyshnevskyi  a ten krásnou hlavičkou dal svoj
štvrtý gól v tomto zápase.
Domáci aj druhý polčas začali tlakom, keď
v 49.min. zatočil Skvašík s obrancami, bol
faulovaný a pokutový kop bezpečne premenil
Vyshnevskyi. V 52.min. vystrelil vedľa Bašista
z 20m vedľa. V 55.min. sa Skvašík nádherne
zbavil obrancov pred 16-kou, prudká strela
skončila na tyčke. V 59.min. musel opustiť
ihrisko pre zranenie Vyshnevskyi. V 61.min.
Vrankova strela po rohu spoza pokutového
územia letela vedľa. V 64.min. unikol Tomaš-

ko, ale Strelec zakončil rovno do Lojkových
rúk. V 67.min. vystrelil Janiga vedľa Lojkovej
bránky. V 71.min. sa Fedorka predral do 16-ky
hostí, jeho prudkú strelu vyrazil brankár na roh.
V 75.min. prihrával po úniku Peknhaus, jeho
center skončil rohom. V 77.min. nádhernú hlavičku Lukáča po rohu Skvašíka vykopol obranca na roh. V 81.min. Jankajova strela po rohu
Skvašíka brankára hostí neprekvapila. Záver
patril hosťom, v nastavenom čase si na trestný
kop Bašistu nabehol do päťky Lapoš a zblízka
poslal loptu do siete.
Jaro Uchytil
• Plavnica – Vranov nad Topľou 1:0, Lipany –
Stropkov 0:2, Rožňava – Krompachy 2:3, Šarišské Michaľany – Prešov B 1:1, Svit – Bardejovská Nová Ves 1:3, Svidník – Giraltovce 0:3,
Vyšné Opátske – Veľké Revištia (10. 10. 2017).

Snina
Stropkov
Lipany
V. Opátske
Plavnica
Rožňava
Krompachy
Giraltovce
Vranov
V. Revištia
Šar. Michaľany
Svidník
Prešov B
Bard. N. Ves
Sabinov
Svit

12
12
12
11
12
12
11
12
12
11
12
11
12
12
12
12

8
8
7
6
5
6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
0

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

1
1
3
2
2
4
4
4
3
4
4
4
6
8
9
11

34:14
21:9
28:10
21:11
19:12
21:17
26:19
12:16
16:12
11:24
10:11
8:11
24:18
11:22
12:34
4:38

27
27
23
21
20
20
19
18
17
15
14
11
10
8
7
1

IV. LIGA, SEVER – 12. kolo
Ptičie – Zámutov 1:0, Raslavice – Radvaň nad
Laborcom 4:1, Veľký Šariš – Medzilaborce 4:0,
Gerlachov – Poprad B 2:1, Pušovce – Ľubotice
0:2, Záhradné – Fintice 4:0, Kračúnovce – Soľ

3:0, FK Humenné – Spišské Podhradie 2:0
(viac na strane 13).

FK Humenné
Gerlachov
Poprad B
Záhradné
Spiš. Podhradie
Soľ
Radvaň n/L.
Raslavice
Kračúnovce
Ľubotice
Fintice
Medzilaborce
Ptičie
Zámutov
V. Šariš
Pušovce

12 11 1 0 34:5 34
12 9 2 1 31:16 29
12 7 2 3 37:16 23
12 7 2 3 27:8 23
13 7 0 6 25:25 21
12 6 2 4 14:18 20
12 6 1 5 20:20 19
13 6 1 6 27:28 19
12 5 2 5 22:15 17
12 5 2 5 20:21 17
12 5 1 6 14:27 16
12 5 0 7 25:33 15
12 3 3 6 19:23 12
12 2 2 8 9:23 8
12 2 1 9 16:26 7
12 0 0 12 7:43 0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 10. kolo
Jasenov – Kochanovce/Brekov 1:0, Borov –
Ulič 7:0, Pakostov – Bystré 2:3, Hencovce
– Stakčín 0:0, Sedliská – Sačurov 0:3, Vyšný
Žipov – Sečovská Polianka 4:3, Kamenica n/
Cir. – N. Hrušov (výsledok nebol známy).
I.TRIEDA ObFZ HE – 10. kolo
Lackovce – Ohradzany 3:1, Lukačovce –
Ubľa 5:2, Nižné Ladičkovce – Krásny Brod
2:2, Zemplínske Hámre – Vyšná Sitnica 4:2,
Lieskovec – Belá nad Cirochou 1:4, Dlhé nad
Cirochou – Udavské 2:0, Nižná Sitnica – Koškovce 2:0.
II.TRIEDA ObFZ HE – 9. kolo
Hrubov – Habura 1:3, Hrabovec nad Laborcom
– Ňagov 2:1, Oľka – Brestov 3:1, Rokytov pri
HE – Turcovce (výsledok nebol známy).  
-MJK-
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Na Trase valašskej kultúry putovali slovensko-poľským pohraničím
Jozef Talarovič; Cieszyn, Snina

V poľskom Cieszyne, v prekrásnom prostredí zámku
historického mestečka v Sliezskom vojvodstve, sa koncom
augusta uskutočnila úvodná
konferencia v rámci projektu
Interreg V-A PL-SK 2014-2020
- pod názvom „TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY“. Zorganizoval ju jeden z desiatich
partnerov projektu - Združenie Delta Partner Cieszyn.
Táto konferencia bola súčasťou
veľkolepého III. Zjazdu Karpatskiego, ktorý trval štyri dni.
Jej medzinárodný rozmer v projekte zvýraznila účasť ďalších
partnerov z poľskej i slovenskej
strany: Združenie Pro Carpathia
Rzeszow, Detská organizácia
Fénix Snina, Regionálna turistická organizácia Podkarpackie
Rzeszow, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego Kraków, Združenie Podhalan Ochotnica Górna, Obec Malatiná, Obec Oravská Polhora a Obec Zázrivá.
Výraznou mierou k atraktivite
konferencie prispeli aj účastníci z Rumunska, odkiaľ sa „valašská kolonizácia“ rozšírila do
ďalších oblastí. Prezentácie boli
zamerané na históriu, pamiatky a prírodu na Trase valašskej
kultúry v pohraničí Poľska a

Slovenska. Druhý deň nasledovali návštevy   rôznych podujatí zameraných na ovčiarstvo,
výrobky z ovčieho mlieka, kože
i vlny. Súčasťou boli ochutnávky jedál a nápojov, ako aj
pečenie barana v pahrebe. Nad
obcou Koniakow (Poľsko),
blízko pohraničia Poľska- Slovenska a Čiech, bolo aj spoločné
zapálenie vatry na počesť stretnutia bačov zo širokého okolia

tohto územia. Zúčastnili sa ho
aj zástupcovia obcí z Poľska
a Slovenska, Sliezskeho vojvodstva, ako aj bačovia z rumunských Karpát. Podujatie
bolo veľkým prínosom pre vš-

etkých zúčastnených. U nás by
sa dali   preniesť skúsenosti a
informácie do praxe aj tak, aby
sa na nevyužívaných pozemkoch namiesto mulčovania viac
využívalo pasenie oviec.

Slávnostné otvorenie konferencie na zámku v poľskej Cieszyne. | FOTO ARCHÍV TAL

Zapálenie vatry v Koniakowe. | FOTO ARCHÍV TAL

Slovenská výprava na trase Valašskej kultúry. | FOTO ARCHÍV TAL
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Jubilejných deväťdesiat rokov na konto sninského futbalu
(pa), Snina

V rámci 700-tého výročia osláv prvej
písomnej zmienky o meste Snina zároveň organizovali na miestnom futbalovom ihrisku aj oslavy 90. výročia vzniku futbalu v Snine, ktoré sa uskutočnili
v sobotu 16. septembra. Prítomných
na ihrisku vítala malá dychová hudba
„Sninčanka“ v sprievode mažoretiek
z Prešova. Na ihrisko nastúpili všetky
žiacke družstvá aj s trénermi.
Komentátorka osláv Irena Kurťaková
privítala hostí - Petra Chudíka, predsedu
Prešovského samosprávneho kraja; Richarda Harvillu, predsedu VsFZ; Ivana
Kozáka, predsedu Únie ligových klubov;  
Vladimíra Drobňaka, prezidenta MFK
Snina; Štefana Miľovčíka, primátora
mesta Snina a Miroslava Suchého, viceprezidenta MFK Snina.  
Po slávnostných príhovoroch boli bývalým hráčom, trénerom, funkcionárom aj
ostatným, ktorí sa zaslúžili o rozvoj sninského futbalu, ďakovné listy a dresy pripomínajúce 90 rokov futbalu v Snine. Za
nebohých a neprítomných prevzali ocenenie ich rodinní príslušníci. Boli to menovite - Štefan Gerzanič, Dušan Miško,
Dušan Cére, Ján Jelo, Jozef Vaško, Július
Urda, Štefan Miško, Jozef Aľušík, Štefan
Andrejčík, Jaroslav Uchytil, Ján Kopáč,
Michal Kapraľ,  Michal  Skala, Michal
Kopej, Štefan Gajdoš, Ján Mucha, Dávid
Škutka, Marián Vasiľko, Ernest Haus,
Štefan Aľušík, Michal Juško, František
Hanc, Vojtech Klekner, Ján Janočko,
Anton Lukáč, Miroslav Suchý, Michaľ
Vaľko, Michal Hreško, Jozef Behun, Karol Vielkievič, Vladimír Drobňak, Jozef
Kirňak, Andrej Kulan, Štefan Hreško,
Jozef Ferenc, Vladimír Morochovič, Miroslav Halagan, Ján Benko, Ján Pavlík,

Štefan Hodničak, Štefan Labovič, Fedor
Kračunik, Michal Merga, Ján Vasiľko,
Jozef Micenko, Vladimír Kochan, František Jelen, Biserka Kupčová,   Marek
Andraščík, Marek Lukáč, Ladislav  Jankaj, Alexander Uram-Hrišo, Ľuboš Kupča,  Vasiľ Suchý,  Svetoslav Kapraľ, Ján
Čopík.  No a po slávnostnom oceňovaní
sa  uskutočnil očakávaný priateľský futbalový zápas medzi domácimi Internacionálmi a Internacionálmi Slovenska.
INTERNACIONÁLI SNINA
- INTERNACIONÁLI SLOVENSKO
1:4 (1:3)
Na stretnutie bolo zvedavých viac ako
štyristo divákov, ktorí si vychutnali rôzne

finty a rýchle akcie z oboch strán.  Za Internacionálov Slovenska nastúpil v bráne
aj predseda PSK Peter Chudík i domáci
Pavol Diňa, ktorí patrili medzi najlepších.  Vedenia sa ujali domáci gólom V.
Vaľka.   No potom prišli chvíle Paľka
Diňu, ako za starých čias, a štyrmi gólmi
otočil  zápas v prospech  Internacionálov
Slovenska. Hralo sa férovo bez kariet za
rozhodovania Pavla Greška.
SNINA:   E. Karľa (M. Andrejčík) – J.
Lajtar, J. Krivjančín, D. Cére, E. Gerzanič, V. Semanco, F. Petruňo, J. Filip, A.
Kopač, F. Hanc, M. Lukáč, J. Maliňák,
M. Kapraľ, V. Vaľko, J. Prokop, Š Bružeňák, M. Uchytil.

SLOVENSKO:   P. Chudík (M. Kelo)
– R. Semeník, B. Juraško, L. Pecko, P.
Diňa, Š. Maixner, Ľ. Faktor, O. Krištofik, M. Obšitnik, V. Zvara, J. Kožlej, V.
Janočko, I. Kozák.
Po skončení zápasu dobre padlo ubehaným futbalistom pohostenie za zvukov
hudobnej skupiny z neďalekého Stakčína
a spomínalo sa na staré časy, reč sa zvrtla
aj na súčasný futbal i na perspektívu
sninského futbalu. Poniektorí sa nevideli
aj viac ako dvadsať rokov.  
(viac k téme bolo uverejnené v našom
týždenníku - č. 37/2017, 11. 9. 2017)

