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Rozruch na zastupiteľstve.  
Primátorka zavolala na poslanca políciu

Ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Humennom malo dramatický priebeh. Primátorka Jana Vaľová zavolala počas 
rokovania na poslanca Ivana Hoptu mestskú políciu. Podľa vedenia mesta mal poslanec narušovať priebeh rokovania.  

Hopta tvrdí, že primátorka svojím správaním dehonestuje a zosmiešňuje poslancov.    

Humenskí policajti 
zaistili pri domovej 
prehliadke zbrane aj 
náboje

Umelý vianočný 
stromček na námestí 
bude jedným z dvoch na 
Slovensku   Viac na str. 3   Viac na str. 4

Milan Potocký, Humenné   

Prekrikovanie a napätá atmosféra. Aj takto 
vyzeralo posledné rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Humennom, ktoré viedla 
primátorka Jana Vaľová. Počas rokovania 
bodov o plánoch práce mestského zastupi-
teľstva, mestskej rady a o pláne kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky prerušila pri-
mátorka rečnícky príspevok poslanca Ivana 
Hoptu. Podľa mesta mal nevyberanými slo-
vami dehonestovať prácu a osobu prednos-
tu mestského úradu. Primátorka dokonca 
zavolala na poslanca Ivana Hoptu mestskú 
políciu. Poslanec Ivan Hopta bol zo správa-

nia primátorky nemilo prekvapený. K celé-
mu incidentu sa vyjadril aj na sociálnej sieti. 
Uviedol, že počas svojho vystúpenia nepou-
žil žiadne hanlivé slová. Priamo na rokovaní 
vyzval primátorku, aby sa správala slušne. 

Hopta policajtom: Obmedzujete 
moju osobnú slobodu
Poslanec Ivan Hopta patrí na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva k najaktívnej-
ším poslancom. Dlhoročného krajského 
a mestského poslanca preto zarazilo sprá-
vanie primátorky, ktorá počas rokovania 
na neho zavolala príslušníkov mestskej 
polície. Poslanca nemilo prekvapilo aj to, 

že primátorka priamo na rokovaní vyzvala 
kameramana mestskej televízie, aby ho sní-
mal. „Prečo nie je na pána Hoptu kamera,“ 
zakričala primátorka a pokračovala, „vy-
svetlite mi, prečo kameraman nedá pána 
Hoptu, ako tu vykrikuje a vrieska. Si to vy-
prosím a poprosím humenskú televíziu, aby 
zaznamenala, aký cirkus robí pán Hopta 
a všetci poslanci sa sťažujú. Prečo nezazna-
menáš, pán kameraman? Nech občania vi-
dia, aký tu robí cirkus. Že tu vrieskaš, beháš 
tu, vyrušuje všetkých poslancov,“ povedala 
primátorka. Poslanca Ivana Hoptu zarazi-
lo, že kamery mestskej televízie sa majú na 
pokyn primátorky zamerať práve na neho. 

„Čiže toto je nové zastrašovanie? Kamera, 
hej?“ pýtal sa Hopta. Zakrátko zavolala 
primátorka do rokovacej sály aj mestských 
policajtov. „Poprosím policajtov, aby pána 
Hoptu vyviedli. Poprosím policajtov, aby 
prišli do sály a vyviedli pána Hoptu zo sály 
podľa rokovacieho poriadku. Poprosím, aby 
vyviedli pána Hoptu zo sály,“ zopakovala 
primátorka. „Nemôžu ma vyviesť,“ bránil sa 
na rokovaní poslanec. „Obmedzujete moju 
osobnú slobodu a na vás podám trestné 
oznámenie. Ukážte mi príkaz zo súdu alebo 
niečo iné. Ako môžete obmedziť moju osob-
nú slobodu,“ povedal policajtom poslanec 
Ivan Hopta. Policajti napokon opustili ro-
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tasr, Nová Sedlica, FOTO TASR – Michaela Zdražilová   

„Možno hrozí, že to spadne. Pamiatkový 
úrad si to nevysporiadal s pôvodnými ma-
jiteľmi, nie je urobené dedičské konanie, 
ešte len teraz sa začalo. Vidím to na ďalšie 
dva roky,“ uviedol pre TASR starosta Vasiľ 
Dinič. Ide o súkromný majetok, ktorý by 
chcela obec získať do vlastníctva. Z po-
zemku, na ktorom v súčasnosti stojí, by 
však objekt museli presťahovať, má totiž 
63 vlastníkov. Obec podľa starostu pozem-
ky má. Domček by chceli situovať k make-
te dreveného chrámu, ktorý sa nachádza 
v centre dediny pri rieke. Na premiest-
nenie stavby by ale potrebovali finančnú 
pomoc. „Bola by to škoda, keby sme o ňu 
prišli,“ zdôraznil s tým, že do Novej Sed-

lice si ju príde pozrieť ročne množstvo 
turistov. Záchrana objektu je možná pro-
stredníctvom komplexnej obnovy. Krajský 
pamiatkový úrad (KPÚ) v predmetnej zá-
ležitosti oslovil domnelých vlastníkov, sú-
časne požiadal o súčinnosť aj obec, keďže 
majiteľka príslušnej nehnuteľnosti zomre-
la v roku 2012. „KPÚ Prešov bude vo veci 
zabezpečenia základnej ochrany predmet-
nej NKP a jej následnej obnovy postupovať 
na základe vyjadrení domnelých vlastní-
kov a v súlade s platnými ustanoveniami 
pamiatkového zákona. Na základe vy-
hodnotenia prípravných opatrení nariadi 
orgán ochrany pamiatkového fondu také 
opatrenia, aby boli vytvorené podmienky 
nielen na zabezpečenie základnej ochra-
ny, ale aj na obnovu a prezentáciu tohto 

ojedinelého druhu národnej kultúrnej pa-
miatky, akým Dom ľudový v Novej Sedlici 
je,“ informoval TASR odborný radca KPÚ 
v Prešove Anton Liška. Objekt bol za NKP 
vyhlásený v roku 1987. Od svojho vzniku 
plní obytnú a hospodársku funkciu. „Ide 
o zástupcu najjednoduchšej formy ľudo-
vej architektúry – dvojpriestorový obytný 
dom (predsieň a predná izba) s hospodár-
skou funkciou bez 
hospodárskych 
stavieb. Dom je 
zrubovej kon-
štrukcie, omiet-
nutý je hlinenou 
omietkou a vy-
bielený vápnom. 
Strecha je valbo-

vá, krov hambálkový, ako strešná krytina 
sú použité slamené došky,“ priblížil Liška. 
Stropy v objekte sú drevené, rovnako aj 
podlahy. Dom má jeden komín vymuro-
vaný z pálenej hliny. „Ide o jeden z po-
sledných objektov ľudovej architektúry 
tohto druhu na území Prešovského kraja,“ 
spresnil. Objekt naposledy komplexne ob-
novili v rokoch 1994 až 1996.

kovaciu miestnosť a poslanca nechali v sále. 

Poslanec primátorke: Správaj 
sa slušne  
Ivan Hopta sa proti privolaniu policajtov 
rázne ohradil. „Pani primátorka, ja si vy-
prosujem ako poslanec mestského zastu-
piteľstva, aby ty si ma tu dávala vyvádzať 
mestskou políciou. Dodržuj rokovací poria-
dok, keď sa prihlásim do diskusie, žiadne 
odoberám ti slovo, respektíve nehovoríš 
ako od veci, môžem ti ho odobrať, lebo 
v rokovacom poriadku, respektíve v zákone 
o obecnom zriadení, nie je nič také, čo ty 
tu stváraš. Správaj sa slušne a ja sa budem 
správať desaťnásobne slušne,“ reagoval 
poslanec. 

Mesto: Poslanec narúšal dôstoj-
nosť zasadnutia
Mesto sa k spomínanému incidentu a prie-
behu rokovania vyjadrilo aj na mestskej 
webovej stránke, kde informovalo, že 
primátorka požiadala príslušníkov mest-
skej polície, aby vyviedli poslanca Hoptu 
z rokovania, lebo mal narúšať dôstojnosť 
priebehu zasadnutia. „Keďže aj napriek 

upozorneniam viacerých poslancov v zasa-
dacej miestnosti, aby sa upokojil, stupňoval 
tento poslanec intenzitu svojich verbálnych 
a neverbálnych invektív, ktoré narúšali dôs-
tojnosť priebehu zasadnutia, primátorka 
mesta požiadala prítomných príslušníkov 
mestskej polície, aby ho vyviedli z rokova-
cej sály. Príchodom mestských policajtov 
sa poslanec Ivan Hopta napokon upokojil 
a primátorka následne vyhlásila prestávku 
v rokovaní zastupiteľstva. Po skončení pre-
stávky zostal prítomný na ďalšom rokovaní 
zastupiteľstva,“ informovalo mesto na svo-
jej webovej stránke. Prednosta Mestského 
úradu v Humennom Ondrej Bartko na 
rokovaní zastupiteľstva uviedol, že privo-
lanie mestských policajtov bolo v súlade 
s rokovacím poriadkom. Vysvetlil, že všetci 
účastníci zasadnutia sú povinní správať  sa 
tak, aby nerušili dôstojnosť priebehu zasad-
nutia. Ak niekto ruší zasadnutie mestského 
zastupiteľstva najmä svojím nevhodným 
správaním a porušovaním rokovacieho 
poriadku, môže ho predsedajúci vykázať 
mestskou políciou zo zasadacej miestnosti 
po tom, čo ho predtým upozornil. Proti vy-
kázaniu z miestnosti môže poslanec vzniesť 
námietku, o ktorej  rozhoduje mestské za-
stupiteľstvo v rozprave hlasovaním.

Poslanec: Dôstojnosť rokovania 
narušuje primátorka
O nepríjemnom zážitku sa vyjadril posla-
nec Ivan Hopta aj na sociálnej sieti. „V 
piatok 24.11.2017 na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Humennom som mal kri-
tické vystúpenie. Nedokončil som ho však, 
nakoľko primátorka Jana Vaľová (SMER-
SD) mi odobrala slovo a zavolala mestskú 
políciu, aby ma vyviedla z rokovania pod 
zámienkou, že narušujem jeho priebeh. 
Policajti mali však zrejme viac rozumu 
ako ich šéfka a nespáchali trestný čin ob-
medzovania osobnej slobody. Aj taká je 
demokracia v Humennom,“ skonštatoval 
poslanec Hopta. „Samozrejme, že som ne-
použil žiadne hanlivé slová, to len smeráci 
klamú, až sa práši. A ak niekto narušuje 
dôstojnosť a priebeh rokovania, tak je to 
pani primátorka Jana Vaľová (SMER-SD) 
a nie ja, ktorá komentuje prakticky každé 
vystúpenie opozičného poslanca, dehone-
stuje a zosmiešňuje poslancov. Posiela ich 
na vyšetrenie k lekárovi, a keď je kritika 
tvrdá, tak jednoducho nechá poslancovi 
vypnúť mikrofón, ako sa to stalo v tomto 
mojom prípade, a dokonca zavolala na mňa 
aj mestskú políciu, aby tá ma násilím vy-
viedla z rokovacej sály. Je šťastím, že mest-

skí policajti mali viac rozumu ako ich šéfka 
a neposlúchli ju, a tým vlastne nespáchali 
trestný čin obmedzovania osobnej slobody,“ 
uviedol poslanec.

porkačovanie zo strany 1 

Národná kultúrna pamiatka v centre obce chátra, prikryli ju celtou

Rozruch na zastupiteľstve. Primátorka zavolala na poslanca políciu 

Národná kultúrna pamiatka (NKP) Dom ľudový v Novej Sedlici v Sninskom okrese, ktorý verejnosť pozná skôr ako chalúpku deda Večerníčka, chátra. 
Pred blížiacou sa zimou ju obec v súčinnosti s pamiatkarmi prikryla celtou.

Podľa poslanca Ivana Hoptu primátorka svo-
jím správaním dehonestuje a zosmiešňuje 
poslancov.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Primátorka Jana Vaľová zavolala na poslan-
ca mestskú políciu priamo počas rokovania 
mestského zastupiteľstva.  |  FOTO: ARCHÍV
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tasr, Snina       

„Financovanie takej vysokej investície 
len samotnou nemocnicou by na nie-
koľko ďalších rokov obmedzilo jej roz-
voj v ostatných sférach a výrazne by 
spomalilo náš hlavný cieľ, a to neustá-
le zvyšovanie kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti,“ informuje 
nemocnica na svojom webe s tým, že 
v tejto súvislosti nie je možné žiadať 
o prostriedky z fondov EÚ. Sninská 
nemocnica, ktorej 100-% vlastníkom 
je mesto, plánuje kúpu zrealizovať do 
konca tohto roka. Súčasný počítačový 
tomograf totiž pracuje v nepretržitej 

24-hodinovej  prevádzke už desať 
rokov a je prakticky na konci svojej 
životnosti. Ako informovala hovor-
kyňa radnice Eva Mihaliková, mesto 
investovalo za posledných desať rokov 
do nemocnice na celkovú rekonštruk-
ciu, vybudovanie parkoviska, opravy, 
ale tiež do nákupu prístrojov, vrátane 
CT a technologických zariadení, spolu 
viac ako 2,5 milióna eur. „Treba vziať 
do úvahy, že tomograf bude slúžiť 
nielen obyvateľom Sniny, ale celého 
regiónu, preto z nášho pohľadu by sa 
celá výška investície mala deliť vzhľa-
dom na počet obyvateľov medzi mesto 
Snina a ostatné obce regiónu,“ pozna-

menala. Podľa primátora Štefana Mi-
lovčíka dalo mesto doposiaľ na jedné-
ho obyvateľa 175 eur. „Robíme všetko 
pre to, aby sa nemocnica udržala, ale 
aby aj mala potrebné zázemie,“ uvie-
dol pre TASR. Ako pre TASR povedal 
starosta Belej nad Cirochou a predse-
da ZMOS – sninský región Ján Vajda, 
starostovia dali prísľub, že na obyva-
teľa prispejú jedno euro. Schváliť to 
musia jednotlivé obecné zastupiteľ-
stvá. „Mali by sme mať ešte stretnutie, 
aby sme to uzavreli,“ spomenul s tým, 
že je naplánované v tomto týždni. Ini-
ciatívu víta aj starostka prihraničnej 
obce Ubľa Nadežda Sirková. „Chce-

me mestu Snina pomôcť, pretože aj 
pacienti z našich obcí nemocnicu 
navštevujú. Zdravotná starostlivosť 
v regióne je pre nás bytostne dôležitá,“ 
uviedla pre TASR. Poukázala v tejto 
súvislosti na vzdialenosť koncových 
dedín od okresného mesta, štruktúru 
obyvateľstva i členitosť terénu. Pri-
spieť na kúpu nového CT prístroja su-
mou 50.000 eur by mala aj spoločnosť 
Teplo GGE, s. r. o., ktorej mesto Snina 
prenajíma sústavu tepelného hospo-
dárstva. Verejný prísľub dala v tejto 
súvislosti ešte v marci tohto roka, keď 
jej sninskí poslanci schválili predĺže-
nie prenájmu do roku 2037.

Mgr. Bilšáková, Humenné       

Počas tohto krásneho predsviatoč-
ného obdobia mohli žiaci našej školy 
dva týždne prezentovať svoje advent-
né vence. Viac než 100 vencov vo 
vestibule školy zmenilo predvianočný 
zhon plynúci zo zháňania vianoč-
ných darčekov a nákupov na pokoj-
nú atmosféru, aká by mala vládnuť 
v tomto adventnom období. Školou 

sa šírila vianočná vôňa ihličia, bolo 
počuť veselé debaty zamestnancov 
komentujúcich výtvory, vidieť roz-
žiarené očká detí, ktoré si pohľadom 
na vianočnú výzdobu zrejme uvedo-
mili, že sa blížia Vianoce. Na výstave 
sme mohli vidieť klasické prevedenie 
vencov, ale objavili sa tu aj netradič-
né prevedenia, ako napríklad vence 
z perníkov, z vatových tampónov, 
z fazule, z látkových srdiečok, z ces-

tovinových mašličiek, z vaty a pierok, 
vianočných gúľ, s detským motívom, 
hranaté i okrúhle. Tak ako minulý 
rok, aj tento rok prijal pozvanie na 
posvätenie týchto vencov náš pán 
dekan František Mariňák. V ponde-
lok 27.11. v sprievode spevu a mod-
litieb našich žiakov prvého stupňa 
tieto vence posvätil. Touto cestou sa 
chceme poďakovať nielen pánovi de-
kanovi a  pani riaditeľke, ale aj všet-

kým katechétom vyučujúcim na našej 
škole, že pomohli zorganizovať takú 
úžasnú výstavu. V uplynulú nedeľu 
sme zapálili prvú sviečku na advent-
nom venci, ktorá sa podľa povesti 
volá POKOJ, druhá bude VIERA, 
tretia LÁSKA a štvrtá NÁDEJ! Želá-
me všetkým ľuďom dobrej vôle, aby 
tohtoročné vianočné sviatky boli plné 
pokoja, viery, lásky a nádeje.

tasr,  Humenné       

Vianočný stromček v tvare kužeľa 
je vysoký približne desať metrov a 
osvietený bude takmer piatimi ti-
síckami bielych LED diód. „Okrem 
toho na ňom bude 250 veľkých 
červených gúľ a 60 menších. Navy-
še bude na stromčeku šesťdesiatka 
zlatých mašlí. Ako čerešnička na 
torte bude vianočný stromček zdobiť 
červená stuha. Samozrejme, tak ako 
aj po minulé roky, bude na stromče-
ku nainštalovaná zvonkohra, ktorá 
dodá predvianočnému Humenné-

mu tú pravú atmosféru,“ priblížila 
Michaela Dochánová z tlačového 
referátu Mestského úradu v Hu-
mennom. Podľa jej slov, stromček 
bude druhým takýmto na Sloven-
sku. Technické služby (TS) mesta 
Humenné, ktoré ho budú osadzovať, 
inšpiráciu získali v Žiline, kde po-
dobný už stojí v areáli automobil-
ky. Podľa slov riaditeľa TS Milana 
Kuruca je umelý stromček dobrou 
perspektívou do budúcnosti, hlavne 
čo sa týka jeho výhodnosti, keďže 
si jeho inštalácia nevyžaduje také 
množstvo opatrení ako pri živom 

stromčeku. „Bude osadený na špe-
ciálnej kovovej konštrukcii. Oproti 
tomu pri živých vianočných strom-
čekoch bolo potrebné vybaviť množ-
stvo povolení, zabezpečiť zrezanie, 
odvoz, naloženie a vyloženie ťažkými 
strojmi. Vynovený symbol Vianoc 
na námestí tak bude možné použiť 
opakovane s rôznou výzdobou, čím 
sa stáva ekologickým, praktickým, 
finančne nenáročným a šetrí životné 
prostredie,“ vysvetlil Kuruc. Strom-
ček rozsvietili podvečer 3. decembra 
o 18.00 h na Námestí slobody pred 
domom kultúry pri príležitosti sviat- ku svätého Mikuláša.

Humenné: Umelý vianočný stromček na námestí bude jedným z dvoch na Slovensku 

Nemocnica v Snine potrebuje nový CT prístroj za približne 700-tisíc eur 

Adventných vencov bolo viac než sto

Námestie v Humennom bude tento rok zdobiť nie živý, ale umelý vianočný stromček. Samospráva tým chce prispieť k 
ochrane životného prostredia. Rovnako na ňom pribudne i nová výzdoba.  Podľa radnice bude jedným z dvoch na Slovensku.

Sninská nemocnica potrebuje nový CT prístroj. Jeho cena aj so záručným servisom sa pohybuje okolo 700.000 eur. Financie na jeho kúpu vyčlení zo svojho 
rozpočtu mesto, prispieť by mali aj obce Sninského okresu. Nemocnica požiadala o sponzorský príspevok aj širokú verejnosť a podnikateľské subjekty.

Základná škola Hrnčiarska v Humennom pripravila 2. ročník výstavy pod názvom Najkrajší adventný veniec.

Vianočný stromček v tvare kužeľa je vysoký pri-
bližne desať metrov a osvietený takmer piatimi ti-
síckami bielych LED diód. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Snina

Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Humen-
nom obvinil 42-ročného Martina zo 
Sniny z  prečinu nebezpečné vyhrá-

žanie. Ak sa Martinovi vina preukáže, 
hrozí mu trest odňatia slobody na 
šesť mesiacov až na tri roky. Martin 
v mieste bydliska po predchádzajúcej 
hádke s bývalou manželkou jej začal 
vykrikovať, že má ísť preč z bytu, aby 

si zbalila svoje veci. „Vzápätí ju muž 
mobilným telefónom  udrel dvakrát 
do tváre. Z kuchyne vzal nôž a vo svo-
jich vyhrážkach voči žene pokračoval, 
vyhrážal sa jej smrťou,“ priblížila pre-
šovská krajská policajná hovorkyňa 

Jana Migaľová. Konanie muža vzbu-
dilo u ženy dôvodnú obavu, že svoje 
slová a vyhrážky aj uskutoční. Agre-
sor bol zadržaný a bol umiestnený do 
cely policajného zaistenia.

mpo, Sobrance, FOTO: FS

Tabak bol voľne uložený v kartóno-
vých krabiciach. Únik na spotreb-
nej dani vyčíslili colníci na takmer 
620-tisíc eur. Príslušníci Kriminál-
neho úradu finančnej správy vyko-
nali v piatok 24. novembra podve-
čer prehliadku nebytových priesto-
roch v Sobranciach zameranú na 
odhalenie tabaku, ktorý unikol 
colnému dohľadu a daňovému do-
zoru. Počas tejto prehliadky našli 
v skladových priestoroch 59 kusov 

kartónových krabíc s takmer 9-tisíc 
kilogramov tabaku neoznačených 
platnou kontrolnou známkou. Ta-
bak bol odovzdaný správcovi dane 
za účelom odberu vzoriek pre to-
varoznaleckú expertízu, zabezpe-
čenia a následného uskladnenia. 
Hovorkyňa Finančnej správy SR 
Ivana Skokanová informovala, že 
v tomto prípade vzniklo podozre-
nie zo spáchania trestného činu 
z porušovania predpisov o štát-
nych technických opatreniach na 
označenie tovaru. Vyšetrovateľ 

Kriminálneho úradu finančnej 
správy vykonal potrebné úkony a 
začal trest-
né stíhanie. 
„V prípade 
d o k á z a n i a 
viny hrozí 
páchateľovi 
trest odňa-
tia slobody 
od 3 do 8 ro-
kov. Škoda 
na štátnom 
r o z p o č t e 

bola vyčíslená na 619 908,54 eura,“ 
uzavrela Skokanová.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

30-ročný Ľubomír z Podskalky bol 
povereným príslušníkom Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Hu-
mennom  obvinený z prečinu podiel-

nictva, kde zákon stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody až na tri roky. 
„Začiatkom augusta tohto roku Ľubo-
mír spolu s ďalšími dvoma osobami 
odpredal 270 kusov cigaretových ška-
tuliek rôznych značiek, pričom mal 

vedomosť,  že cigarety pochádzajú 
z krádeže. Za predaj tovaru obdŕžal 
60 eur. Obvinený muž je momentál-
ne stíhaný na slobode,“ vysvetlila pre-
šovská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová.

mpo, Humenné

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Humennom za-
čal trestné stíhanie za zločin nedovo-
leného ozbrojovania a obchodovania 
so zbraňami a na základe získaných 
dôkazov z uvedeného skutku vzniesol 
obvinenie 39-ročnému Miroslavovi 
z obce Kalná Roztoka. Miroslav si bez 
povolenia zadovážil strelné zbrane, ich 
časti a náboje ako záver z pušky, roz-
loženú pištoľ domácej výroby, puzdro 
záveru s drevenou rukoväťou, kovovú 
pažbu, dlhú guľovú zbraň i náboje rôz-

neho kalibru, ktoré bez povolenia držal 
v jednom z rodinných domov v uve-
denej obci. Pri domovej prehliadke 
boli tieto veci zaistené. „Zadržaní boli 
dvaja muži, a to miestny muž Miroslav 
a 46-ročný Marek z Košíc. Marek bol 
po vykonaní potrebných procesných 
úkonov zo zadržania prepustený, 
Miroslav bol umiestnený do cely po-
licajného zaistenia a vyšetrovateľom 
bol spracovaný podnet na podanie 
návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ak 
sa obvinenému mužovi vina preukáže, 
hrozí mu trest odňatia slobody na tri 
až osem rokov,“ vysvetlila prešovská 

krajská poli-
cajná hovor-
kyňa Jana 
Migaľová. Pri 
vyšetrovaní 
tohto prípadu 
spolupraco-
vali košickí 
krajskí kri-
m i n a l i s t i , 
h u m e n s k í 
okresní kri-
m i n a l i s t i 
a policajti 
z prešovského Policajného pohoto- vostného útvaru (PPÚ).

Exmanželku udieral telefónom do tváre 

Colníci zaistili v Sobranciach tony nelegálneho tabaku

Humenčan predával ukradnuté cigarety. Hrozí mu väzenie

Humenskí policajti zaistili pri domovej prehliadke zbrane aj náboje 
Polícia obvinila 39-ročného muža z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy prehľadali v meste Sobrance nebytové priestory. Pri prehliadke našli takmer 9 ton tabaku. 

Miroslav si bez povolenia zadovážil strelné zbrane, ich časti  a náboje. 
| FOTO:POLÍCIA
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jeden z jej iniciátorov, ochranár 
a filmár Erik Baláž priznal, že ho 
až takýto ohlas prekvapil. Výzvou 
chcú spolu s ďalšími ukázať poli-
tikom, že téma slovenských lesov 
sa týka celej verejnosti. „Už dnes 
vieme povedať, že ide o najväčšiu 
environmentálnu online podpiso-
vú akciu. Doteraz najväčšou bola 
podpisovka proti ničeniu Tatran-
ského národného parku, ktorú v 
roku 2010 organizovala širšia ko-
alícia mimovládnych organizácií 
a petičný výbor viacerých známych 
osobností. Vtedy sa vyzbieralo nie-
čo vyše 42.000 online podpisov,“ 
zhodnotil pre TASR Juraj Rizman, 
dlhoročný ekologický aktivista a 
odborník na občianske kampane. 
Aktuálna iniciatíva toto číslo pre-
konala za tri dni. Na jej počiatku 
boli rozhovory medzi Erikom Ba-

lážom a Ľudmilou Kolesárovou a 
podnety z ich okolia na situáciu v 
slovenských lesoch. Neskôr sa k 
nim pridali ďalší a vzniklo video na 
podporu výzvy, v ktorom vystupujú 
aj viacerí herci. Výzva má byť sig-
nálom pre politikov, aby sa situá-
ciou ochrany lesov a života v nich 
zaoberali. „Neviem, čo iné by ich 
prinútilo, aby sa pohli,“ skonštato-
val pre TASR Baláž. Za svoje envi-
ronmentálne aktivity dostal minulý 
týždeň ocenenie Biela vrana, zabrá-
nil ťažbe v Tichej a Kôprovej doli-
ne. Baláž chce, aby sa na Slovensku 
začalo verejne diskutovať o tom, 
ako má ochrana prírody vyzerať. V 
„desatore pre les“, ktoré iniciatíva 
zverejnila, sa spomína napríklad 
zákaz ťažby a výstavby v prísne 
chránených územiach či ponecha-
nie najmenej piatich percent rozlo-
hy Slovenska bez zásahov človeka. 
 
Z pohľadu občianskej mobilizácie 

je iniciatíva podľa Rizmana za-
tiaľ úspešná. „Ide o kombináciu 
viacerých faktorov. Nadväzuje na 
dlhé roky práce viacerých ochra-
nárskych organizácií. Takže z toh-
to pohľadu bola verejnosť dobre 
pripravená na tému. Myslím si, že 
významnú úlohu hrá aj to, že lesní-
ci v ostatných rokoch naozaj zásahy 
v niektorých územiach prehnali. 
Takže aj ľudia, ktorých by inak ži-
votné prostredie nezaujímalo, si 
povedali, že toto je už príliš,“ skon-
štatoval Rizman. Výzva sa tiež pod-
ľa neho dobre odkomunikovala ve-
rejnosti. Kľúčové pre úspech akcie 
však majú byť ďalšie kroky. Minis-
ter životného prostredia László Só-
lymos (Most-Híd) vníma situáciu v 
lesoch podľa svojich slov podobne 
ako organizátori výzvy. „Ako občan 
by som jej určite vyjadril podporu. 
Som však minister a mojou úlo-
hou je, aby som niečo konkrétne 
spravil,“ napísal na svojom profile 

na Facebooku, kde výzvu zdieľal. 
Avizoval tam zmeny, ktorými chce 
rezort posilniť ochranu prírody v 
národných parkoch. Baláž to však 
považuje za marketing. Situáciu 
musí navyše podľa neho riešiť vlá-
da, keďže nejde len o problematiku 
jedného rezortu. Envirorezort pou-
kazuje na to, že v súčasnosti môže 
prostredníctvom Štátnej ochrany 
prírody SR účinne brániť ťažbe 
dreva takmer výlučne v bezzásaho-
vých zónach. Má sa preto zmeniť 
legislatíva, aby sa zvýšil dosah en-
virorezortu a uprednostnil aspekt 
ochrany prírody v najvzácnejších 
chránených oblastiach. Minister-
stvo plánuje napríklad posilniť bez-
zásahový režim tak, aby sa o ťažbe 
v týchto lokalitách ani neuvažova-
lo. Chce aj sprísniť podmienky pri 
takzvanej náhodnej ťažbe vo vzác-
nych chránených územiach.

Iniciatíva My sme les je najväčšou online environmentálnou akciou v SR
Iniciatíva My sme les, ktorá reaguje na situáciu v lesoch a národných parkoch, sa po týždni stala najúspešnejšou 

online environmentálnou petičnou akciou na Slovensku. Doteraz ju podporilo vyše 56 000 ľudí.
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ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Trestné činy sa určitým spôso-
bom týkajú každého obyvateľa. 
Nezáleží na tom ako presne. Kaž-
dý jednotlivec sa s nimi vo svojom 
živote stretol alebo v budúcnosti 
stretne. Môžu sa dotýkať pria-
mo konkrétnej osoby alebo jej 
príbuzného či známeho. Taktiež 
môže byť jednotlivec svedkom 
či, nedajbože, aktérom trestného 
činu. Každý z nás môže byť po-
tenciálnou aj už identifikovanou 
obeťou trestného činu. A práve 
pre tieto prípady spustil Odbor 
prevencie kriminality kancelárie 
ministra vnútra SR projekt, kto-
rý by sa mal venovať systémovým 
preventívnym riešeniam. Projekt 
operačného programu Efektívna 
verejná správa nesie názov Zlep-
šenie prístupu obetí trestných 
činov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete.  
„S našou neustále prebiehajúcou 
snahou priblížiť sa verejnosti – 
obetiam či potenciálnym obetiam 

trestných činov, sme vytvorili 
a chceme poskytovať dostupné 
služby na verejne prístupných 
a známych miestach vo forme 
stabilných kontaktných bodov 
umiestnených v klientskych cen-
trách. Tieto miesta sú určené 
pre inštitúcie a subjekty verejnej 
správy, právnické osoby a obča-
nov (prijímateľov verejných slu-
žieb), samosprávne kraje a obce 
a mestá. Mali by teda byť prvým 
krokom k vytvoreniu dôvery me-
dzi obyvateľmi a štátnymi inšti-
túciami,“ priblížila Michaela Pau-
lenová z Tlačového odboru mi-
nistra vnútra SR, V kontaktných 
bodoch budú pracovníci konzul-
tovať a poskytovať informácie 
a v prípade potreby zároveň budú 
schopní vycestovať aj do menších 
miest a obcí. Úlohou kontaktných 
bodov bude aj vytváranie sietí 
a koordinácia medzi asistenčnou 
pomocou a inštitúciami.

Obete trestných činov alebo oso-
by, ktoré by sa potenciálne mohli 

stať obeťami, majú často prob-
lémy s dôverou. Cieľom je preto 
zvyšovanie informovanosti a za-
bezpečovanie bezproblémového 
a promptného prístupu k pora-
denstvu a pomoci. Poradenstvo 
a pomoc zahŕňa komunikáciu 
s obeťami a ich blízkymi, spre-
vádzanie obetí počas trestného 
konania voči páchateľom, na-
smerovanie na právnu pomoc 
a právne zastupovanie, sociálne a 
ekonomické poradenstvo. Pomoc 
v kontaktných bodoch je primár-
ne určená pre obete z radov se-
niorov, obete nenávistných trest-

ných činov a extrémizmu či obete 
obchodovania s ľuďmi. Ak však 
bude potrebná pomoc aj v iných 
témach súvisiacich s kriminali-
tou, pracovníci si problém vypo-
čujú a pokúsia sa poslať občana 
tam, kde mu bude poskytnutá 
adekvátna starostlivosť. „Projekt 
má v podstate súvisle prepájať 
riešenia prevencie kriminali-
ty štátnymi orgánmi a orgánmi 
samosprávy s mimovládnymi 
organizáciami či vzdelávacími 
a vedeckými ustanovizňami,“ do-
plnila Paulenová. 

tasr, Kolonica

Obec Stakčín a Astronomické ob-
servatórium na Kolonickom sedle 
v Sninskom okrese boli od 30. 
novembra do 2. decembra dejis-
kom tradičnej medzinárodnej 
konferencie Kolos 2017, ktorú or-
ganizovala Vihorlatská hvezdáreň 
(VH) v Humennom. „Ústrednou 
témou jednania vyše 70 účastní-
kov z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, 
Thajska a Slovenska je výskum 
premenných hviezd, ktorým je 
venovaná aj väčšina z 38 nahlá-
sených príspevkov. Mimo hlavnej 
témy na konferencii odznejú aj 

prednášky z astrometrie, geofyzi-
ky, výuky astronómie a astroturis-
tiky,“ informoval riaditeľ VH Igor 
Kudzej. V rámci konferencie od-
prezentovali a zároveň uviedli do 
prevádzky nový digitálny prístroj 
planetária, ktorý hvezdáreň zakú-
pila z prostriedkov Prešovského 
samosprávneho kraja.„Kombiná-
ciou existujúceho opto-mechanic-
kého planetária s novým digitál-
nym vzniká na Astronomickom 
observatóriu jedinečné hybridné 
planetárium, v ktorom klasický 
prístroj na premietacej kupole vy-
čarí takmer autentickú hviezdnu 
oblohu a digitálny prístroj nás 

uvedie do sveta ne-
vídaných možností 
súčasnej digitálnej 
techniky na sfére 
planetária,“ priblí-
žil riaditeľ. Kon-
ferenciu podporili 
Agentúra pre vedu 
a výskum, Univer-
zita P. J. Šafárika 
v Košiciach, Nein-
vestičný fond Te-
leskop, Slovenský 
zväz astronómov 
a Slovenská astro-
nomická spoloč-
nosť.

Obete trestných činov dostanú kvalitnejšie poradenstvo a pomoc

Kolonica: V rámci konferencie predstavili nový 
digitálny prístroj planetária 

Poradenstvo a pomoc zahŕňa komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči 
páchateľom, nasmerovanie na právnu pomoc a právne zastupovanie, sociálne a ekonomické poradenstvo. 

SPRAVODAJSTVO / KRIMI



PONDELOK
4. DECEMBRA 2017HUMENSKÝ EXPRES8 | SPRAVODAJSTVO

Mgr. Andrej  Račko 

Stalo sa už peknou tradíciou, že 
prvú sviečku na adventnom venci 
zapaľuje v našom meste zástup-
ca mestského úradu s pekným 
príhovorom. Advent sa začína 
prvou nedeľou, štyri nedele pred 
Štedrým dňom a končí sa zápa-
dom slnka na Štedrý deň. Každú 
nedeľu sa na adventom venci 
zapáli jedna sviečka. Adventné 
obdobie symbolizuje očakávanie 
Vianoc. Je prípravou na oslavu 

Ježišovho narodenia, oslavou prí-
chodu Boha medzi nás ľudí. Je to 
čas na zamyslenie sa nad osudom 
sveta i naším osudom. Do chaosu 
sveta prichádza Svetlo, ktoré nás 
osvecuje novou láskou. Advent je 
príležitosťou na premenu nášho 
vnútra. Ak sa rozhodneme pre 
jeho radikálu zmenu, môžeme sa 
stať prínosom pre zmenu sveta 
k lepšiemu. Advent svojimi štyrmi 
týždňami je pripomienkou toho, 
že ľudstvo štyri tisícročia túžobne 
očakávalo príchod Vykupiteľa na 

tento svet. Proroci predpovedali 
konkrétne okolnosti jeho prícho-
du, života, účinkovania i smrti. 
Horlivá duchovná príprava na 
slávenie najkrajšieho sviatku roka 
večných Vianoc obsahuje v sebe 
krásnu kresťanskú tradíciu zapa-
ľovania sviečok nielen v kosto-
loch, ale aj v domácnostiach. V na-
šom meste zapaľujeme sviečky aj 
na verejnom priestranstve v stre-
de námestia pri Fontáne lásky, 
čím vnášame ducha kresťanstva 
do nášho spoločenského života. 

Nechceli by sme, aby sa štyri týžd-
ne adventu stali týždňami folklóru 
či ľudovej interpretácie kresťan-
ských zásad, kde by sa z najväčšej 
historickej udalosti v dejinách 
ľudstva stala akási pozlátka tých-
to osobitných chvíľ v roku. Naším 
prianím je, aby sme čas vzácnej 
i zvláštnej poézie, akým je advent, 
prežili v radosti a naše srdcia ho-
reli túžbou po stretnutí s Kristom, 
naším záchrancom.

tasr, Starý Smokovec  

„Špeciálne chladenie pod kupolou 
na Hrebienku v súčasnosti ukrýva 
190 ton ľadu v 1440 ľadových blo-
koch. O precízne detaily pri tvorbe 
ľadového chrámu na tému Sagrada 
Familia - Gaudí sa postará Adam 
Bakoš s tímom slovenských, čes-
kých a španielskych sochárov,“ in-
formovala výkonná riaditeľka Ob-
lastnej organizácie cestovného ru-
chu Región Vysoké Tatry Veronika 
Littvová. Bazilika patrí k top atrak-
ciám zimnej sezóny v regióne. Ten-
to rok bude oproti minulému opäť 
väčšia, pričom na jej stavbu sa po-
užije o 100 ton viac ľadu ako vlani. 
„Ľadové bloky sme dovážali z rôz-
nych miest Európy, z Británie, Nór-
ska, Česka, ale aj Poľska. Novinkou 
v tomto roku bude väčší chrám 
ľadovej baziliky, ktorý sa presunie 
z pôvodnej 18-metrovej kupoly 
do kupoly o priemere 25 metrov,“ 
priblížila Littvová. Hlavným stavi-
teľom diela je sochár Adam Bakoš, 
ktorý sa tejto pozície zhostil už po 
tretí raz, naposledy predminulý 
rok. Originálne majstrovské ľado-
vé dielo bude doplnené umelecký-
mi výplňami, ktorých autorom je 

Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér 
so slovensko-gréckym pôvodom. 
„Umelecký život orientuje na tvo-
rivé hľadanie v magickom mate-
riáli, ktorým je sklo. Už po druhý 
raz vytvára do ľadového dómu 
unikátne umelecké diela. Stvárnil 
ich do ôsmich rozetových okien 
spracovaných technikou líhané-
ho skla v kombinácii s drahými 
kovmi a sklárskymi pigmentmi,“ 
uviedla Littvová s tým, že štyri 
budú znázorňovať sakrálne motívy 
a symboly Tatier a ďal-
šie štyri ročné obdobia. 

Tento priestor s nevšed-
nou atmosférou chcú 
opäť využiť na organi-
záciu svadieb či zásnub, 
už teraz sú naplánované 
štyri svadby. Tatranci ve-
ria, že aj po roku toto die-
lo pritiahne do regiónu 
množstvo hostí. Vlani ich 
bolo niekoľko desiatok 
tisíc. „Tatranský ľadový 
dóm bude otvorený den-
ne od 9. do 16.30 h, pri-
čom počas hlavnej sezó-
ny a vianočných sviatkov 
budú otváracie hodiny 

predĺžené. Vstup do ľadovej bazi-
liky je pre návštevníkov bezplatný. 
Okrem toho tu počas zimy pripra-
vujeme pravidelne každú nedeľu 
o 15.30 h koncerty a hudobné vy-
stúpenia,“ doplnila Littvová. Sprí-
stupnením Tatranského ľadového 
dómu vo Vysokých Tatrách sym-
bolicky otvoria novú zimnú sezónu. 
Jej štart je však okrem otvorenia 
ľadovej baziliky spojený aj s prvou 
lyžovačkou v Tatrách, na ktorú sa 
stále ešte čaká. „Robíme všetko 

pre to, aby sa lyžovať začalo čo naj-
skôr, napadlo aj trochu prírodného 
snehu, ale zároveň sa zase oteplilo, 
takže aj zasnežovanie prispôsobu-
jeme aktuálnym poveternostným 
podmienkam. Predpokladáme 
však, že prvá lyžovačka by mohla 
byť vo Vysokých Tatrách už začiat-
kom decembra,“ priblížila situáciu 
v lyžiarskych strediskách v Tatran-
skej Lomnici a na Štrbskom Plese 
Zuzana Fabianová z Tatry Mounta-
in Resorts.

Adventný veniec pri fontáne lásky

Začali stavať  Tatranský ľadový dóm, na prvú lyžovačku sa stále čaká
Najväčšiu atrakciu zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách - Tatranský ľadový dóm oficiálne sprístupnia širokej 

verejnosti 8. decembra, na jeho výstavbe sa už pracuje. 

Novinkou v tomto roku bude väčší chrám ľadovej baziliky, ktorý sa presunie z pôvodnej 18-metrovej kupoly do 
kupoly o priemere 25 metrov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné , ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
Akcia bola zameraná na nelegálne 
prechody cez železničnú trať, ka-
diaľ si občania všetkých vekových 
kategórií vrátane mládeže a detí 
skracujú cestu. „Nerešpektovaním 
všeobecného zákazu prechádzať 
cez železničnú trať mimo vyznače-
ných a na to určených priechodov 
nielen porušujú zákon a dopúšťajú 
sa priestupku, ale predovšetkým 
vedome a nepochopiteľne riskujú 
svoj život. Zrážka s mnohotonovým 
kolosom, ktorého brzdná dráha je 
v závislosti od dĺžky a hmotnosti 
vlaku niekoľko sto metrov, zname-
ná fatálny následok,“ upozornila 
hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.   
ŽSR a Prezídium Policajného zboru 
vybrali v rámci celého Slovenska 85 

miest a obcí, v ktorých hliadky Poli-
cajného zboru v najfrekventovanej-
šom čase monitorovali pohyb osôb 
na miestach, kde to nie je dovolené, 
a tiež 32 železničných priecestí, kde 
vodiči najčastejšie porušujú zákon 
o cestnej premávke, pre-
dovšetkým maximálnu 
povolenú rýchlosť 30 km/
hod. V Humennom sa 
policajti zamerali na pre-
chádzanie cez koľaje na 
nedovolených miestach 
pri železničnej zastávke 
Humenné mesto:  cez že-
lezničnú trať v km 1,400 
- 1,600 a na železničnom 
priecestí trať Humen-
né – Stakčín - PZZ v km 
1,314 – Humenné mesto 
a priecestie trať Humenné 

– Medzilaborce – PZZ v km 1,314 
– Humenné mesto. Keďže cieľom 
akcie bolo predovšetkým vychová-
vať a upozorňovať na nepochopiteľ-
ný hazard so životom, výnimočne, 
len v tento jeden deň, dostávali 

previnilci namiesto pokuty infor-
mačný leták, v ktorom je podrob-
ne a zrozumiteľne vysvetlené, ako 
správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené 
prechádzať cez železničnú trať. 

tasr, Snina 
 
Nový chrám je zasvätený veľko-
moravskému kniežaťu, svätému 
Rastislavovi. „Je to celodrevená 
stavba. Použité boli tradičné mate-
riály aj tradičné technológie výstav-
by. A dnes, hoci prší, je tu obrovské 
množstvo veriacich, nielen pravo-
slávnych, ktorí prišli a zúčastnili sa 
svojou modlitbou. Verím, že chrám 
bude slúžiť generáciám pravosláv-
nych veriacich tak, ako slúžia po-
dobné 300-400 rokov staré drevené 
chrámy v okolitých obciach,“ po-
vedal pre TASR duchovný správca 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Snine 
Igor Kerekanič. Ako ďalej uviedol, 
celkové náklady na výstavbu chrámu 
predstavujú sumu takmer 100-tisíc 
eur. Postavili ho takmer bez použitia 
klincov. „Okrem strechy a veže, na 
stavbu korpusu stavby nebol použitý 

ani jeden klinec. 
Všetko zapadlo 
do seba a keďže 
veža je vyso-
ká, tak tam sa 
dávali drevené 
kliny z tvrdého 
dubového dre-
va, ale istilo sa 
to aj klincami. 
Keďže strecha je 
drevená, tak tá 
sa, samozrejme, 
pribíjala klincami. Ale inak steny sa 
stavali pôvodnou starou technoló-
giou,“ vysvetlil Kerekanič s tým, že 
zhotoviť ho dali na Ukrajine. „Tam 
bol poskladaný, nie kompletne, 
ale na viacerých miestach. Potom 
bol rozobraný a privezený na šty-
roch kamiónoch začiatkom októbra 
minulého roka. Stavali sme ho od 
októbra minulého roka,“ dodal Ke-

rekanič. Metropolita Rastislav za-
želal vo svojom príhovore chrámu, 
aby na neho Hospodin vzhliadol a 
naplnil ho osvietením a blahoda-
ťou Svätého Ducha. „Nech všetci tí, 
ktorí tu budú prichádzať, tu nájdu 
duchovné útočisko a nemocnicu od 
strastí, hriechu a všetkého toho, čo 
my, ľudia poranení zlom, môžeme 
postrádať. Nech každý, kto tu vojde, 

nájde uzdravenie,“ povedal. Primá-
tor Sniny Štefan Milovčík verí, že 
nový chrám nebude nikdy prázdny. 
Podľa jeho slov za rekordne krátky 
čas vzniklo toto krásne dielo, ktoré 
je ďalšou dominantou Sniny. V Sni-
ne sa k pravoslávnej cirkvi hlási pri-
bližne 2600 veriacich, celkovo je ich 
na Slovensku asi 50-tisíc.

Železničiari a policajti si v Humennom posvietili na  hazardérov na koľajniciach

Nový drevený chrám v Snine postavili takmer bez klincov 

Pravoslávni veriaci v Snine majú od minulej nedele nový drevený chrám.  
 | FOTO TASR – Maroš Černý Okrem strechy a veže na stavbu korpu-

su stavby nebol použitý ani jeden klinec.  
| FOTO TASR – Maroš Černý

Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový 
deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom „Stihnem  - Nestihnem“. 

Pravoslávni veriaci v Snine majú od minulej nedele nový drevený chrám. Po ročnej výstavbe ho za účasti množstva veriacich 
a duchovných posvätil pravoslávny arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (04.12.) 7:01 / 15:39 hod.
ut  7:02 / 15:39 hod.
str 7:04 / 15:38 hod.
štvr 7:05 / 15:38 hod.
pia  7:06 / 15:38 hod.
sob  7:07 / 15:38 hod.
ned 7:08 / 15:38 hod.

facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:Kompletný archív  

článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY v zre-
konštruovanej budove SFZ na 
ul. Osloboditeľov 3 v Humen-
nom (100 m od centra mesta, 
dostatok parkovacieho 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 ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

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

HE-R/0002

 � Prijmeme pomocnú silu – 
UNIVERZÁLNY PRACOVNÍK 
pre údržbu, dielňu a sklad. In-
formácie na tel. č. 0911 297 122.

HE-R/0107

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby v 
Humennom a OPERÁTORKY 
do textilnej výroby v Hencov-
ciach. Informácie na tel. č. 
0948 901 201, 0908 084 824.

HE-R/0108

S L U Ž B Y 

 � Postaráme sa o váš od-
pad. Vypraceme pivnice a 
byty, odvezieme starý náby-
tok, koberce, plasty a všetky 
nepotrebné veci. Potrebujete 
presťahovať svoj byt? My to za-
riadime. Všetko za prijateľné 
ceny a zodpovedne. Tel. 0940 
374 183.

HE-R/0109

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

V advente, keď vietor fúka  
a stromy sa nakláňajú k sebe, 

bude hojnosť ovocia.

Svätá Barbora (4. 12.)  
ťahá sane do dvora.

Aké počasie na Barboru,  
také býva až do Vianoc.

Na sv. Mikuláša (6. 12., biskup) 
je už zima celá naša.

Keď v deň Mikuláša sneží, 
očakávajme požehnaný rok.

Keď je na sv. Mikuláša počasie 
pekné, v januári je pole biele.

Svätý Ambróz (7. 12., biskup) 
zimu urýchľuje. 

Čo v decembri nespravíš,  
v januári už nedohoníš.

PRANOSTIKA

(jac)

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.

04. 12.   CENTRUM, 
 Námestie slobody 67
05. 12.   DR. MAX - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
06. 12.  FIALKA, 
	 Nemocničná	ul.	41/A
07. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
08. 12.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
09. 12.  DR. MAX - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
10. 12.  FIALKA, 
	 Nemocničná	ul.	41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Myšlienky týždňa...

„Vonkajšia krása je o to cennejšia, 
o čo viac vnútornej krásy skrýva.“

(WILLIAM SHAKESPEARE; 1564-1616 – 
anglický spisovateľ, dramatik a herec)

„Ľudia sú bezmocní len vtedy, 
ak si to sami pripustia.“

(JEAN-PAUL SARTRE; 1905-1980 – francúzsky filozof a spisovateľ; 
predstaviteľ existencializmu, ktorý prepojil filozofiu a beletriu)7. 3. 2016Inzercia8

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, 
s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845  Marketing, obchod, inzercia: Michaela Kobanová - 057 772 
2227, 0911 256 749, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk  Redaktor: Milan Potocký, e-mail: milan.potocky@slovenskyvychod.sk, mobil: 0918 756 264 

 Informačný servis a spravodajstvo: Michaela Jurcová  Grafická úprava: Roman Vorreiter, www.vorreiter.sk  Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: 
redakcia@slovenskyvychod.sk   Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia 
nezodpovedá. Tlačí PETIT PRESS. Distribuuje Mediaprint, Kapa press, Slovenská pošta, vlastná distribúcia. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.           © VIHORLAT PRESS, s.r.o

Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E

/0047

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy  
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.
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MsKS – DOM KULTÚRY
ADVENTNÁ NEDEĽA

Spevácky	zbor	mesta	Humenné.	–	v	nedeľu	
10. decembra o 15.00 hod. na námestí pri 

Fontáne lásky.
XXII. HUMENSKÉ VIANOČNÉ TRHY

Pešia zóna Námestia slobody, Gorkého 
ulica – 14. a 15. decembra 2017 / vo štvrtok 
14.	decembra	o	15.00	hod.	–	Traky	z	Čane;	

v piatok 15. decembra o 15.00 hod. Ferkovci 
z Michaloviec.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ZAVIATY SVET PRAVEKU

Panelová výstava Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici textom a obrazom 

približuje	vyše	pol	miliardy	trvajúci	príbeh	
praveku na našej planéte. Prináša informá-
cie	o	živočíchoch	a	rastlinstve	v	období	
od	prvohôr	po	štvrtohory,	objasňuje	vývoj	
prírody a informuje o význame skúmania 
dávnych	prírodných	procesov	pre	súčasnú	
vedu	a	poznanie.	Výstavu	dopĺňa	stoštyrid-
saťpäť	inštalovaných	zbierkových	expo-
nátov z bohatej paleontologickej zbierky 
Vihorlatského múzea v Humennom (dnes 

predstavuje	takmer		deväťsto	kusov	zbierko-
vých predmetov). Medzi paleontologickými  
ukážkami,	dokumentujúcimi	prejavy	života	
geologickej minulosti severovýchodného  
Zemplína	si	môžu	návštevníci	pozrieť	
zachované	vzácne	fosílne	známky	života	
v	podobe	niekoľkocentimetrových	skame-
nelín, ale aj takmer polmetrovej schránky 
špirálovito	stočeného	morského	živočícha	

skupiny amonitov, ktoré vyhynuli spolu s di-
nosaurami.  Potrvá do 31. 1. 2018 v priesto-

roch prírodovedeckej expozície VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...

Komorná	výstava	grafický	diel	(súbor	lyric-
kých	čiernobielych	grafík)	autora	a	národné-

ho umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn

ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
(THE KILLING OF A SACRED DEER)
FILM EUROPE... Cena za najlepší scenár 
a nominácia na Zlatú palmu Cannes 2017... 
Steven Murphy je úspešný kardiochirurg, 
ktorý	žije	v	luxusnej	vile	s	krásnou	ženou	a	
dvoma	deťmi	zdanlivo	pokojný	život.	Prečo	
ale	po	práci	vyhľadáva	spoločnosť	čudác-
keho	teenagera	Martina,	ktorému	sa	snaží	
dávať	otcovské	rady	do	života?	A	prečo	
sa Martin stále viac vtiera do Stevenovej 

nenápadne	čudáckej	rodiny?	Odkiaľ	sa	berú	
nevysvetliteľné	tragické	udalosti,	ktoré	

premenia	život	Murphyovcov	v	úplné	pek-
lo?	Kľúčová	osobnosť	gréckej	divnej	vlny	

Jorgos Lanthimos so svojou dvornou scená-
ristkou Efthymis Filippou vytvoril modernú 
parafrázu antickej drámy o neodvratnej vine 
a	krutom	treste,	vyšinutú	meditáciu	o	vzťahu	

medzi symbolickým a reálnym. 
mysteriózna dráma (GBR/IRL), české titulky 

– 4. decembra o 19.30 hod. 

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ
(LE SENS DE LA FÉTE)

ASFK...	Keď	organizujete	dokonale	premys-
lenú luxusnú svadbu na francúzskom zámku 
zo	17.	storočia,	je	jasné,	že	to	neprebehne	
úplne	hladko.	A	ak	sa	má	niečo	pokaziť,	
verte	tomu,	že	sa	to	naozaj	pokazí	a	nezo-
stane len pri tom. Profesionálna svadobná 

agentúra má na problémy 24 hodín a za tých 
sa	toho	môžete	stať	naozaj	veľa.	Obzvlášť,	
keď	šéf	agentúry	z	priateľstva	zamestná	
dotieravého fotografa (ktorého viac ako 

fotenie zaujíma svadobné pohostenie), nájde 
záskok za kapelu, ale pre tú je decentná 
zábava	neznámym	pojmom,	a	ženíchove	

polnočné	prekvapenie	definitívne	zmení	celú	
svadbu na grotesku.

komédia (FRA), české titulky – 6. decembra 
o 19.30 hod. 

MEDZI NAMI
(BEFORE I MET YOU)

Vraj	je	to	najšťastnejší	deň	v	živote	ženy.	V	
slovenských pôrodniciach sa však radosti 
materstva	môžu	ľahko	premeniť	na	nočnú	
moru.	Izolované	od	svojich	blízkych	sa	ženy	
stretávajú	s	prísnym	režimom,	osamelosťou,	
ale aj rôznymi formami násilia. Dokumen-
tárny	film	Zuzany	Límovej	je	intímnym	

pohľadom	za	zatvorené	dvere	pôrodníc,	kam	
môžu	zvyčajne	vstúpiť	len	budúce	mamičky.	
Je exkurziou na miesta, kde sa zázrak zrode-
nia	stal	len	bežnou	rutinou	a	každý,	vrátane	
pôrodných asistentiek a lekárov, podlieha 
absurdným	pravidlám	platným	už	desiatky	
rokov.	Hoci	by	sa	ženy	počas	najpriro-

dzenejšieho	procesu	ľudského	života	mali	
sústrediť	predovšetkým	samy	na	seba,	musia	
sa	riadiť	pokynmi	zdravotníkov	a	zastaraný-
mi	procedúrami	bez	ohľadu	na	ich	vlastné	
pocity	či	potreby.	Svedectvá	tých,	ktoré	v	
sebe	našli	odvahu	prehovoriť,	dopĺňajú	zá-
bery	zachytené	počas	všedných	dní	v	štátnej	
pôrodnici.	Situačné	rozhovory	s	personálom	
odkrývajú temnú stránku zdravotníctva, kde 
sú	rutina	a	medikácia	dôležitejšie	než	ľudská	
dôstojnosť.	Aký	je	to	pocit	priviesť	na	svet	
nový	život	v	týchto	podmienkach?	Film	

Medzi nami na túto otázku odpovie. 
dokument (ITA/SVK), slovenská verzia – 7. 

a 10. decembra o 19.30 hod.
THOR: RAGNAROK

V najnovšom príbehu od Marvel Studios je 
Thor	uväznený	na	opačnom	konci	vesmíru.	

Bez svojho mocného kladiva je nútený 
pustiť	sa	do	preteku	s	časom,	aby	sa	vrátil	
včas	do	Asgardu	a	zastavil	Ragnarok	–	

skazu	svojho	domova	a	koniec	Asgardskej	
civilizácie,	ktorý	sa	snaží	rozpútať	nový	

silný	nepriateľ,	nemilosrdná	Hela.	Predtým	
ale	musí	prežiť	smrtonosnú	gladiátorskú	

súťaž	v	ktorej	sa	ocitá	tvárou	v	tvár	svojmu	
bývalému	spojencovi	z	Avengers	–	Neuveri-

teľnému	Hulkovi.
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), sloven-

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Pavol Seman, nar. 1925

Alžbeta	Zburová,	nar.	1934
Marta	Sopkaničová,	nar.	1935
Nadežda	Hromjaková,	nar.	1943

Ladislav Vojtko, nar. 1956

V BREKOVE
Mária	Balažová,	nar.	1932

V HAŽÍNE NAD CIROCHOU
Mária Miková, nar. 1944

V HRABOVEJ ROZTOKE
Alžbeta	Čopaková,	nar.	1937

V CHLMCI
Ernest Hromý, nar. 1947

V NECHVALOVEJ POLIANKE
Vasil Vaco, nar. 1940

V SNINE
Anna	Králiková,	nar.	1929
Michal Dunaj, nar. 1938
Juraj Halgaš, nar. 1949

V UDAVSKOM
Anna	Kandračová,	nar.	1921

V ZBOJI
Vasiľ	Sičák,	nar.	1960

OPUSTILI   
NÁS

04. 12. BARBORA, BARBARA
 (Sviatok sv. Barbory 

- patrónky baníkova 
a delostrelcov)

05. 12. OTO, OTAKAR 
(Svetový	deň	pôdy	
/ Medzinárodný 
deň	dobrovoľníkov	
v ekonomickom a sociálnom 
rozvoji)

06. 12. MIKULÁŠ, NIKOLAS 
(Sviatok sv. Mikuláša - 
patróna detí)

07. 12. AMBRÓZ, AMBRÓZIA
 (Medzinárodný	deň	civilnej	

leteckej	prepravy	-	ICAO)
08. 12. MARÍNA
09. 12. IZABELA 

(Medzinárodný	deň	boja	proti	
korupcii)

10. 12. RADÚZ
	 -	2.	adventná	nedeľa 

(Deň	ľudských	práv)

MENINY 
oslavujú: 

ské titulky – 8. decembra o 19.30 hod. 
PADDINGTON 2

Roztomilý medvedík sa vracia... Paddigton 
si	po	svojom	prvom	veľkom	dobrodružstve	
šťastne	nažíva	s	rodinkou	Brownovcov	na	
predmestí	Londýna.	Obľúbili	si	ho	aj	všetci	
susedia	a	známi,	pretože	všade	rozdáva	
radosť...	a	samozrejme	marmeládu.	Jeho	
milovaná	teta	Lucy	bude	mať	onedlho	

100	rokov	a	Paddington	musí	nájsť	nejaký	
skvelý	narodeninový	darček.	Pri	pátraní	po	
ňom	zablúdi	aj	do	starožitníctva	pána	Grube-
ra, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. 
Je však príliš drahá, a preto si musí najskôr 
zarobiť	nejaké	peniaze	rôznymi	pomocnými	
prácami.	Keď	kniha	zmizne,	je	na	Paddin-

gtonovi	a	Brownovcoch,	aby	odhalili	skutoč-
ného zlodeja...

rodinný (GBR/FRA), slovenský dabing – 9. 
a 10. decembra o 15.30 hod. 

TRI ŽELANIA
(PŘÁNÍ K MÁNÍ)

Rodinná	filmová	rozprávka	rozpráva	poe-
tickou	a	humornou	formou,	príbehy	niekoľ-
kých	podôb	lásky:	o	trápeniach	„-násťroč-
ného“	Alberta,	ktorý	je	až	po	uši	(a	hlavne	
neopätovane)	zamilovaný	do	sestry	svojho	
najlepšieho	kamaráta;	o	láske	medzi	Alber-

tovými	rodičmi,	teda	o	varietnom	kúzelníc-
kom	duu	prežívajúcom	krízu	stredného	veku	
a	tiež	o	rodičovskej	láske,	v	ktorej	sa	flákač	
a	lámač	dievčenských	sŕdc,	Bosák	junior,	
snaží	získať	pozornosť	a	lásku	svojho	otca,	
úspešného	hoteliéra.	Albert	a	všetci	ostatní,	
nakoniec	prídu	na	to,	že	k	šťastiu	nie	sú	
potrebné	žiadne	čary	ani	mágia,	ale	predo-
všetkým	odvaha	meniť	okolo	seba	veci	k	

lepšiemu.	To	však	neznamená,	že	naozajstné	
kúzla	a	čary	neexistujú...

rozprávka, rodinný (CZE/SVK), česká/sloven-
ská verzia – 9. a 10. decembra o 17.30 hod. 

JUSTICE LEAGUE
Tím DC komiksových superhrdinov musí 
spojiť	sily	a	čeliť	novej	hrozbe.	Bruce	

Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou 
a	motivovaný	novou	vierou	v	dobro	ľudí,	
si	povolá	na	pomoc	novú	spojenkyňu	

Dianu	Princovú,	aby	spoločne	čelili	ešte	
nebezpečnejšiemu	nepriateľovi.	Batman	a	
Wonder	Woman	musia	čo	najskôr	zostaviť	
tím „superhrdinov“, ktorý sa postaví proti 

novej hrozbe - Superman, Wonder Woman, 
Aquaman,	Flash	a	Cyborg.	No	možno	je	už	
neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským 

útokom.
fantasy, akčný, dráma (USA), slovenské titul-

ky – 9. decembra o 19.30 hod. 
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte  
v našich novinách  

a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 

10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

II.	LIGA,	MUŽI, 
skupina Východ – 13. kolo

MHK HUMENNÉ – HK SABINOV
9:2 (4:0, 3:1, 2:1)

Góly: 6.	 E.	 Renčok	 (Dancsák),	 12.	 J.	
Dancsák	(Buraľ,	Šechný),	17.	(OSL1)	Pe.	
Klouda	 (Šechný,	Buraľ),	20.	 I.	Fedorko	
(Kubát, Bartoš), 35. F. Vaško (Markuš), 
37. I. Fedorko (Klouda, Vaško), 40. Pe. 
Klouda	 (Vaško,	 Buraľ),	 47.	 I.	 Fedorko	
(Klouda,	Bartoš),	53.	E.	Renčok	(Vaško,	
Dancsák) – 24. M. Váhovský (Rusnák), 
57. M. Hrušovský (Goffa).
Strely na bránu: 49-38. Zákroky 
brankára: 36-40. Presilovky: 0/1 – 
0/5. Oslabenia: 5/5 – 1/1. Vylúčenia: 
2.	Fedorko	(2	minúty),	15.	Čopák	(2),	
21.	Šechný	(2),	59.	Buraľ	(2),	60.	Mar-

kuš (2) – 28. Guntáš (2).    
Rozhodovali: M. Jurko – V. Ducár, J. 
Pavlotty. Divákov: 1 058.
MHK HE:	T.	Petro	(41.	M.	Ščambo-
ra)	 –	 Ľ.	 Buraľ,	 R.	 Šechný,	 F.	Vaško,	
J.	 Dancsák,	 E.	 Renčok	 –	M.	 Ondrej,	
Z. Kubát, Pe. Bartoš, Pe. Klouda, I. 
Fedorko	 –	 E.	 Dzoba,	 A.	 Suvák,	 Mi.	
Mach,	 D.	Markuš,	 V.	 Čopák.	 Tréner:	
R. Šechný.
HK: Š. Fekete – M. Medvec, M. Hru-
šovský,	 D.	 Bortňák,	 L.	 Semančík,	A.	
Goffa – F. Sabol, J. Guntáš, R. Rusnák, 
O.	Krajňák,	M.	Váhovský	–	M.	Triščík,	
L.	 Zagrapan,	 M.	 Pribula,	 M.	 Segľa.	
Tréner:	J.	Bortňák.

•	Liptovský Mikuláš B – Martin 2:5, 
Rimavská Sobota – Bardejov 7:4, Trebi-
šov – Brezno 4:0, Gelnica – Sanok 3:5.

Humenné 12 11 0 0 1 90:40 33
Martin 12 9 0 0 3 60:32 27
Rim. Sobota 11 7 0 0 4 61:41 21
L. Mikuláš B 12 5 2 0 5 47:51 19
Sanok 12 4 1 3 4 40:46 17
Bardejov 12 5 1 0 6 54:68 17
Trebišov 12 3 2 1 6 39:41 14
Brezno 11 3 1 0 7 45:51 11
Gelnica 12 2 1 1 8 35:66 9
Sabinov 12 2 0 3 7 40:75 9

Ďalšie stretnutie 13. kola odohrajú 
humenskí hokejisti na ľade súpera 
B-skupiny Východ,  v sobotu 9. de-
cembra ich privíta HK Brezno. Na 
humenskom zimáku sa stretneme 
v sobotu 16. decembra o 17.30 hod., 
MHK Humenné rozohrá buly proti 
HK Bardejov. 

Športovo férový výkon „mliekarov“ zo Šariša zatienil vysokú prehru na humenskom ľade

H
E

-S
/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525
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Jozef Talarovič; Bratislava, Snina; FOTO ARCHÍV JTAL

Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby v Bratislave udelilo 
12. októbra diplom za ví-
ťazné prvé miesto Kristíne 
POVECOVEJ, žiačke ZŠ 
Študentská Snina a členke 
Detskej organizácie Fénix 
Snina. 

Pod	 vedením	 Mgr.	 Ľubice	
Talarovičovej	 sa	 zapojila	 do	
VI.	 ročníka	 súťažnej	 prehli-
adky remeselnej tvorivosti 
detí	a	mládeže	V krajine re-
mesiel 2017.	 Súťažná	 téma	
bola  „Nite nebláznite“ a jej 
víťazná	 práca	 vo	 vekovej	
kategórii	12	až	15	rokov	bol	
tkaný	 handričkový	 koberec.	
Prajeme	 aj	 ďalším	 mladým	
„remeselníkom“ zo Sniny 
podobného uznania zo strany 

UĽUV	 v	 ďalších	 ročníkoch	
súťaže	V	krajine	remesiel.

Kristínka Povecová s handričkovým kobercom v krajine remesiel 

2. SLF Východ - 4. kolo

ANGELS HUMENNÉ – BNP 
TEAM VRANOV

(6:0 (3:0)
Góly: 3. a 4. L. Kulich, 18. a 21. J. 
Skvašík, 22. G. Horvat, 25. M. Zlacký.
Žlté	karty: 36. M. Porvazník – 28. Pe. 
Turčík,	36.	M.	Dzurina.
Rozhodovali: J.	Palfi	–	V.	Havrila.
ANGELS: Pe. Vaško – T. Opiela, L. 
Kulich,	 J.	 Skvašík,	 L.	 Križanovský,	
M. Mamaj, I. Komjatý, M. Zlacký, 

M.	Porvazník,	G.	Horvat,	C.	Vasiľ,	M.	
Klamár.
BNP TEAM: F.	Piroščák	–	K.	Kuták,	
D.	 Jakub,	 T.	 Jakub,	 J.	 Bavoľár,	 D.	
Hreha,	 J.	 Petričko,	 M.	 Dzurina,	 Pe.	
Turčík,	J.	Straka.	

Humenné 4 3 0 1 20:10 9
Lux Košice 4 2 1 1 25:23 7
Bardejov 4 2 0 2 19:18 6
Prešov 4 2 0 2 16:17 6
Grizzly Košice 4 1 1 2 11:14 4
Vranov 4 0 2 2 9:18 2

-MJK-

II. LIGA - VÝCHOD
9. kolo * STO VALALIKY 
A - ŠKST HUMENNÉ 
15:3	*	Vojčice	–	Michalovce	
B 9:9, Valaliky B – Brac-
ovce 9:9, Zbereko Košice – 
Levoča	 10:8,	 Svidník	 –	 PŠ	
Košice 7:11, Margecany – 
Šarišské	Michaľany	8:10.

PŠ Košice 9 8 0 1 104:58 25
Valaliky	A		 9	 8	 0	 1	 117:45	 25
Humenné 9 7 0 2 103:59 23
Zbereko Košice 9 6 1 2 89:73 22
Michalovce B 9 5 1 3 85:77 20
Vojčice	 9	 4	 1	 4	 83:79	 18
Š.	Michaľany	 9	 4	 0	 5	 70:92	 17
Margecany 9 2 1 6 66:96 14
Levoča	 9	 2	 1	 6	 64:98	 14
Svidník 9 2 0 7 69:93 13
Bracovce 9 1 2 6 63:99 13
Valaliky B 9 1 1 7 59:103 12

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD

9. kolo * STK LEMEŠANY 
- ŠKST HUMENNÉ B 5:13 
* Kamenica n/Cir. – Vranov 
C 18:0, Belá n/Cir. – Barde-
jov	8:10,	Snina	–	Lužany	pri	
T. 6:12, Sedlice – Hrabovec 
n/L. 9:9, Bzenov/Janov – 
Vranov B 4:14.

Bardejov 9 8 1 0 111:51 26
Vranov B 9 7 1 1 109:53 24
Kamenica n/C. 9 6 1 2 113:49 22
Lužany		 9	 5	 1	 3	 82:80	 20
Sedlice 9 4 2 3 87:75 19
Belá n/C. 9 5 0 4 89:73 19
Humenné B 9 4 1 4 78:84 18
Lemešany 9 4 1 4 72:90 18
Hrabovec n/L. 9 1 4 4 64:98 15
Vranov C 9 2 0 7 52:110 13
Bzenov/Janov 9 1 0 8 53:105 11
Snina 9 1 0 8 58:104 11

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ

9. kolo * ŠKST HUMENNÉ C 
– MŠK VSTK VRANOV N/T. 
D 7:11 * Kamenica n/Cir. B – 
Dlhé n/Cir. 10:8, Kochanovce 
– Košarovce 9:9, Zemplínske 
Hámre – Kamienka 4:14, Hen-
covce	–	Čierne	n/T.	13:5.

Hencovce 9 9 0 0 122:40 27
Košarovce 8 5 1 2 89:55 19
Vranov D 8 5 1 2 80:64 19
Kamienka 8 5 1 2 76:68 19
Humenné C 8 5 0 3 81:63 18
Čierne		 8	 4	 1	 3	 76:68	 17
Kamenica B 8 4 0 4 73:71 16
Z. Hámre 8 2 1 5 65:79 13
Kochanovce 9 1 2 6 64:98 13
Dlhé n/C. 8 1 1 6 52:92 11
Kladzany 8 0 0 8 32:112 8

-MJK-

FUTSALOVÝ SERVIS

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
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(dk), -MJK-; Mielec, Bratislava, Šernberk, Snina

Posledný novembrový víkend 
si muselo niekoľko členov 
Klubu šermu Snina účasťou 
prerozdeliť tri súťažné tur-
naje. V sobotu 25. novembra 
v poľskom Mielci a v nedeľu 
26. novembra v Bratislave 
i v českom Šternberku.

Medzinárodný turnaj 
–	MIELECKÉ	KRÍDLA		

Kadetky * umiestnenie snin-
ských	 šermiarok:	 ...9.	 Želmíra	
Grossrubatscher, 11. Natália 
Hrustičová,	 12.	 Vieroslava	

Grossrubatscher...  
Mladší žiaci U-12 * umiestne-
nie	 Sninčanov:	 1.	 Lukáš	 Senti-
van,	6.	Hrustič	Martin...
Mladšie žiačky U-12 * umiest-
nenie	 Sninčaniek:	 ...3.	 Mária	
Riedl,	17.	Anna	Gerbocová...	
Mini žiaci U-10 * umiestnenie 
Sninčanov:	 ...6.	 Jakub	 Kazík,	
11. Jozef Gerboc...
 

Slovenský pohár seniorov 
–	POŠTA	CUP	

Kvarteto výkonnostne najstar-
ších sninských šermiarov sa 
popasovalo na bratislavských 
planšoch. 
Seniori * ...17. Matúš Bocko, 

25. Martin Kaprál, 28. Samuel 
Vataha... 
Seniorky * Strieborná pozícia 
pre sninskú šermiarku Katku 
Hunčárovú.	

Medzinárodný turnaj veteránov 
– VELVET

V	 českom	 historickom	 meste	
Šernberk	 sa	 uskutočnil	 turnaj	
veteránov. Šermiarsky stále ak-
tívny tréner Dalibor Kazík ob-
sadil druhé najvyššie pódiové 
umiestnenie. 

Vyjadrenie tré-
nera Dalibora 
Kazíka: „Ab-

solvovali sme vcelku úspešný 
súťažný víkend. V Poľsku si zla-
to vyšermoval Sentivan a bronz 
Riedl. Z Bratislavy si striebro 
priniesla Hunčárová a v Če-
chách som na striebornú medai-
lu dosiahol aj ja. Čo ma ale naj-
viac prekvapilo, no hlavne pote-
šilo, že všetci medailisti, vrátane 
mňa, sme ľaváci. Ďakujeme ro-
dičom pri samotnej organizácii 
a p. Vohárovi za finančnú pod-
poru na týchto turnajoch.“

Tri geograficky rôzne súťaže sninských šermiarov priali ľavákom aj medailovo

Lukáš Sentivan a Mária Riedl.  | FOTO ARCHÍV DK

Dalibor Kazík (uprostred).  | FOTO ARCHÍV DK

Katka Hunčárová.  | FOTO ARCHÍV DK

INZERCIA
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(pa), -MJK-; Snina 

Sninský futbalový klub tohto roku 
oslávil deväťdesiat rokov svojej 
činnosti. No vždy to bola iba muž-
ská zložka. Avšak od nového súťaž-
ného ročníka  2017/2018  pôsobí 
v Mestskom futbalovom klube Sni-
na aj družstvo žiačok  U-15,  ktoré 
hrá súťaž I. ligy, skupinu Východ.  
K družstvu žiačok klub angažoval 
skúseného mládežníckeho trénera, 
pedagóga Ladislava Hrehu, ktorý 
má bohaté skúsenosti s výchovou 
mladých futbalistov vo futbalovom 
klube Slovan Belá nad Cirochou. 

Ako	nám	povedal	 sám	 tréner,	 v	 snin-
skom	 futbale	 sa	 	 začala	 písať	 nová	
kapitola.	 „Pre	 mňa	 ako	 trénera	 to	
bola	 ozaj	 náročná	 úloha.	 S	 prípravou	
sme	 začali	 mesiac	 len	 pred	 začiat-
kom	 súťaže.	 	 Musel	 som	 vytvoriť	
dobrú	 partiu	 dievčat,	 ktorá	 bude	 na	
sebe	 tvrdo	 pracovať.	Verím,	 že	 sa	mi	
to podarilo. Odohrali sme iba jedno 
prípravné	 stretnutie,	 so	 žiakmi	 nášho	
klubu.	 Našim	 cieľom	 bolo,	 aby	 sme	
čo	najmenej	gólov	inkasovali	práve	od	
silných	súperov	a	vyrovnať	sa	slabším	
družstvám,“	 ozrejmil	 situáciu	 svojho	
nového	družstva	žiačok	v	Snine,	Lacko	
Hreha.		Na	prvý	zápas	Sninčanky	ces-

tovali do Humen-
ného, kde boli 
obavy z vysokej 
prehry.	 „Dievča-
tá plnili príkazy 
a uhrali sme bez-
gólovú remízu. 
No po piatich 
kolách sme mali 
jeden bod a skóre 
0:33,	 naša	 streľ-
ba do priesto-
ru brány bola 
ka t a s t ro fá lna .  
V šiestom kole 
sme hostili Vra-
novčanky,	 diev-
čatá	 	 sa	 vytiahli	
a svoje súperky porazili rozdielom 
4:3,	 pričom	 všetky	 naše	 góly	 zazna-
menala B. Moravcová,“ uviedol tréner 
Hreha.	Na	ďalšie	kolo	cestovali	mladé	
futbalistky do Michaloviec, kde hrali 
disciplinovane	 a	 opäť	 vyhrali	 1:0	 gó-
lom B. Moravcovej. V poslednom kole 
na domácom ihrisku prehrali vysokým 
rozdielom s FK Spišská Nová Ves.  Po 
jesennej	 časti	 skončili	 Sninčanky	 na	
siedmom mieste so siedmimi bodmi 
(2	 víťazstvá,	 1	 remíza	 a	 6	 prehier	 –	
skóre 8:51). Na prvý Partizán Barde-
jov strácajú 20 bodov. „V tíme máme 
iba	 jedinú	 strelkyňu,	 s	 ôsmimi	 gólmi	

je	 to	B.	Moravcová,	 ktorá	 figuruje	 aj	
vo výbere VsFZ.  Vieme, kde sú naše 
slabiny. Vynikáme v bojovnosti, ale re-
zervy máme v individuálnych herných 
činnostiach	a	v	zakončovaní	gólových	
šancí,“ konštatoval tréner Ladislav 
Hreha.  

V	 jesennej	 časti	 tvorilo	 káder	 MFK	
Snina	 23	 dievčat,	 prevažne	 zo	 Sniny	
a z Belej nad Cirochou, no záujem 
majú	aj	dievčatá	z	ďalších	obcí.	

MFK Snina 2017/18, jeseň: K. Cho-
mová, S. Chomová, T. Gerbocová, N. 
Kalabusová, V. Buríková, B. Morav-

cová, V. Bindzárová, J. Volovská, V. 
Galandová, S. Kohútová, L. Svobo-
dová, E. Gerbocová, N. Makarová, V. 
Sentivanová,	M.	Melničáková,	A.	M.	
Butalová,	 B.	 Pavlíková,	 D.	 Ľoncová,	
V.	Sušková,	Z.	Štofiková,	N.	Harajdi-
čová,	N.	Buríková.	

Počas		zimnej	prestávky	plánuje	tréner	
L.	Hreha	odohrať	so	svojimi	zverenky-
ňami	 niekoľko	 prípravných	 	 zápasov	
a halových turnajov. Klub vytvára pre 
tréningovú	 fázu	 i	 súťaž	výborné	pod-
mienky. K dobrým výsledkom v jarnej 
časti	by	malo	prispieť	určite	aj	ihrisko	
s umelou trávou.

 (zk), -MJK-; Čilistov  

Strediskom zimných Majstrovstiev 
Slovenskej republiky v plávaní se-
niorov a juniorov bol v dňoch 24. – 
26. novembra športový areál X-Bio-
nic - Sphere v Čilistove pri Brati-
slave. Na štartové bloky krátkeho 
25-metrového bazéna sa postavilo 
268 plavcov z 38 slovenských plavec-
kých klubov. Majstrovstvá sa vyzna-
čovali mohutným nástupom mladej 
plaveckej generácie 13 a 14-ročných 
plavcov. 

Plavecký klub Chemes Humenné re-
prezentovala	dvojica	14-ročných	plav-
kýň,	kategórie	žiačky	-	Sarah	Čajbiko-
vá	 a	 Lenka	Melničáková,	 a	 17-ročný	
juniorsky plavec, Denys Breznyak. 
Naša výkonnostne zdatná trojica sa 
pustila	do	boja	s	(niekoľko	rokov)	star-
šími a skúsenejšími  plavcami. 
S vodou si najviac rozumela Sarah 
Čajbiková, a to v disciplíne 50 met-
rov	znak.	Vo	finále	najlepších	ôsmich	
plavkýň	 výborným	 osobným	 rekor-

dom 30,12 sekúnd  obhájila 5. miesto 
z letných Majstrovstiev SR. V disciplí-
ne	200	m	znak	 si	vybojovala	účasť	v	
B-finále,	v	ktorom	časom	2:30,89	min.	
obsadila	 konečné	 12.	 miesto.	 Účasť	
v	 B-finále	 si	 vybojovala	 12.	 najlep-
ším	časom	1:08,05	min.	 aj	v	
disciplíne 100 m znak. Tú, 
však,	 	 (v	 nedeľu	 popoludní,	
rovnako	aj	u	Lenky	Melničá-
kovej na 50 m prsia a Denysa 
Breznyaka na 100 m motýlik) 
pre	 časovú	 tieseň	k	vlakové-
mu spoju z Bratislavy musel 
tréner Zoltán Kirschner od-
hlásiť.	
Lenka Melničáková	 si	 čas-
mi 1:16,56 a 2:51,56 minút 
v disciplínach 100 a 200 m 
prsia vylepšila svoje osobné 
maximá	a	v	B-finále	obsadila	
konečné	15.,	resp.	13.	miesto.	
Pekne zaplávala aj 50 m mo-
týlik	 a	 časom	 30,88	 sekúnd	
obsadila	konečnú	29.	priečku.	
Junior Denys Breznyak 
siahol na dno svojich síl 

v	 disciplíne	 200	 m	 motýlik,	 ale	 čas	
2:29,28	min.	 stačil	 v	 rozplavbách	 len	
na 22. miesto. V osobnom rekorde 
1:00,58 min. zaplával 100 metrov mo-
týlik,	čo	by	v	B-finále	bolo	stačilo	na	
16. miesto celkového poradia.

Naše	žiačky,	Sarah	Čajbikovú	a	Lenku	
Melničákovú,	 čakajú	 v	 krátkom	 čase	
ešte	posledné	tohoročné	dôležité	prete-
ky,	 a	 to	majstrovstvá	SR	starších	žia-
kov v Dolnom Kubíne, kam pocestujú 
výlučne	s	medailovými	ambíciami.

Dievčatá zatiaľ  iba zbierajú súťažné futbalové skúsenosti

Čajbiková, Melničáková i Breznyak pred bránou B-finále zimných plaveckých M-SR 

Družstvo  U-15 MFK Snina, účastník  I. ligy starších žiačok, skupina Východ.  | FOTO ARCHÍV PA

Masové tréningové rozplavby pred každými plaveckými pretekmi vyzerajú takmer vždy navlas 
rovnako. Vpravo v žlto-modrom drese tréner Zoltán Kirschner. | FOTO ARCHÍV PKCH


